
NON CLASSIFIE - NIET GECLASSIFICEERD 

 

1 
 

 

  

Ambassade van de Koninkrijk België  

in Abidjan 

Cocody, Rue du Bélier A56 

Abidjan 

T +225 22 48 33 60 

F +225 22 44 16 40 

E-mail: abidjan@diplobel.fed.be 

www.diplomatie.belgium.be/cote_d_ivoire 

 
PASPOORT 

 
Paspoort verloren, gestolen of verlopen?  

De voorwaarden voor het vernieuwen van uw paspoort zijn afhankelijk van uw 
domiciliering. 

 
A- U BENT WOONACHTIG IN BELGÏE  

 

Optie 1: Tijdelijk paspoort (bij de ambassade) 
De ambassade kan u slechts een tijdelijk paspoort afgeven dat één maand (kost: 

6.600FCFA) of één jaar (kosten: 33.000 FCFA) geldig is. Dit verzoek moet ter goedkeuring 
van de ambassade en / of van de FOD Buitenlandse Zaken worden voorgelegd. 
 

U moet eerst een afspraakverzoek sturen naar abidjan@diplobel.fed.be 
 

U moet persoonlijk verschijnen en de volgende documenten verstrekken: 
 

N°  Documenten te verstrekken 

1 Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier 

2 1 foto die de ICAO-normen volgt (zie www.photopasseport.be) 

3 Het vliegticket voor uw terugkeer naar België 

4 Het politierapport van verlies of diefstal (indien aanwezig) 

5 Het te vernieuwen paspoort (indien nodig) 

6 Identiteitskaart of andere identiteitsdocument met een foto 

 
Optie 2: Gewoon paspoort (in België) 
 

U kunt alleen een gewoon paspoort verkrijgen bij uw Belgische gemeente. 
 

B- U STAAT INGESCHREVEN IN DE CONSULAIRE REGISTERS VAN DE 
AMBASSADE 
 

Optie 1: gewoon paspoort bij de ambassade 
 

U stuurt een afspraakverzoek naar abidjan@diplobel.fed.be  
 
U moet persoonlijk verschijnen en de volgende documenten verstrekken :  

 

N° Documenten te verstrekken 

1 
Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier: 

- Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar 

- Kinderen jonger dan 6 jaar 

2 1 foto die de ICAO-normen volgt (zie www.photopasseport.be)  

mailto:abidjan@diplobel.fed.be
https://cotedivoire.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/download/consulair/aanvraag_voorlopig_paspoort.pdf
http://www.photopasseport.be/
mailto:abidjan@diplobel.fed.be
https://cotedivoire.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/download/consulair/paspoortaanvraagformulier_volwassenen_en_kinderen.pdf
https://cotedivoire.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/download/consulair/paspoortaanvraagformulier_kinderen_jonger_dan_6.pdf
http://www.photopasseport.be/
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Tarieven : 
o 49.500FCFA (+ 18 jaar - 32 pagina's) 

o 158.400 FCFA (+ 18 jaar - 64 pagina's) 
o 23.100 FCFA (- 18 jaar - 32 pagina's) 

o 138.600 FCFA (- 18 jaar - 64 pagina's) 

4 Het politierapport van verlies of diefstal (indien aanwezig) 

5 Het te vernieuwen paspoort (indien nodig) 

6 Identiteitskaart of andere identiteitsdocument met foto 

 
Optie 2: Gewoon paspoort in België 

 
U kunt een gewoon paspoort aanvragen bij een Belgische gemeente, in de volgende 

volgorde: 
- uw laatste verblijfplaats in België (volgens het Rijksregister); 
- uw geboorteplaats in België (als u nog nooit in België heeft gewoond volgens het 

Rijksregister); 
- naar keuze (als u nog nooit in België hebt gewoond volgens het Rijksregister en als 

u daar niet bent geboren); 
Neem contact op met de bevoegde gemeente voor de lijst van de te verstrekken 
documenten en om een afspraak te maken. Dit verzoek zal ter goedkeuring aan onze 

ambassade worden voorgelegd. 
 

Optie 3: Gewoon paspoort bij een andere Belgische ambassade 
 
U heeft de mogelijkheid om een gewoon paspoort aan te vragen bij een andere Belgische 

ambassade. 
U moet contact opnemen met deze ambassade om de lijst met de te verstrekken 

documenten te vinden en een afspraak te krijgen. Dit verzoek zal ter goedkeuring aan onze 
ambassade worden voorgelegd. 
 

Optie 4: Tijdelijk paspoort 
 

In geval van nood kunt u een tijdelijk paspoort aanvragen. Dit verzoek moet gemotiveerd 
zijn. (Zie punt A. Optie 1). 
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