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ERKENNING VAN EEN KIND 
 
U hebt een kind, dat buiten het huwelijk is geboren, en u wilt hem of haar erkennen. Er zijn in dit geval 

twee scenario's, afhankelijk van waar u woont: 

 

A- U bent Belgisch en woonachtig in België: 2 stappen (de eerste bij onze ambassade en 

de tweede bij uw gemeente in België) 

 

Stap 1 te doen bij onze ambassade: 

Handtekening van een notariële akte van toestemming tot erkenning 
 Uw kind is jonger dan 12 jaar  Toestemming van de moeder; 

 Uw kind is tussen de 12 en 18 jaar oud  Toestemming van moeder en het te erkennen kind; 

 Uw kind is ouder dan 18 jaar  Toestemming van het te erkennen kind. 

 

Lijst van de documenten die moeten voorgelegd worden voor de introductie van uw dossier voor de 

akte van toestemming tot erkenning: 

 

1 De kopie van de identiteitskaart of het paspoort van de moeder van het kind 
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Het bewijs van de burgerlijke staat van de moeder op de geboortedatum van het kind 

(verklaring van celibaat, huwelijksakte of echtscheidingsbesluit, enz.). Als het een 

celibaatcertificaat is, moet het worden afgegeven door de gemeente van geboorte van de 

moeder. *  

3 Een verblijfsvergunning op naam van de moeder * 

4 De volledige kopie van de geboorteakte van het kind * 

5 
Een kopie van de identiteitskaart of het paspoort van het kind als het kind ouder is dan 12 

jaar. 

6 Kopie van de pagina's van het paspoort(en) van de vader. 

*Deze documenten moeten gelegaliseerd worden, zie opmerking hieronder. 

 

Het dossier wordt ingediend bij de FOD Buitenlandse Zaken. Zodra de goedkeuring  ontvangen is, 

worden de betrokken persoon/personen uitgenodigd om de notariële akte bij de ambassade in Abidjan 

te ondertekenen tegen betaling van 79.200 FCFA. Een conform-verklaard kopie van het certificaat van 

toestemming wordt hen gegeven. 

 

Stap 2 te doen in de Belgische gemeente van de vader: 

Met de conform-verklaard kopie van het toestemmingsdocument, dient de vader een aanvraag voor 

een akte van erkenning bij zijn gemeente in België in. 

Een lijst van aanvullende documenten zal hem door zijn gemeente worden verstrekt. Gelieve contact op 

te nemen met de gemeente om deze lijst te ontvangen.  

 

B- U bent Belgisch en ingeschreven in de consulaire registers van onze ambassade: 3 

fasen (bij onze ambassade) 

Voorfase: indiening van een volledig dossier 

Dit dossier moet uit de volgende elementen bestaan: 

Betreffende de aangever (de vader): 

1 Een afschrift (volledige kopie) van de geboorteakte 

2 Formulieren die op voorhand door de ambassade zijn ingevuld, worden u ter ondertekening 

overhandigd 

Betreffende de ouder waarvan de afstamming vaststaat (moeder): 

3 Een afschrift (volledige kopie) van de geboorteakte * 
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4 Een officieel document ter staving van zijn nationaliteit en zijn achternamen / voornamen, 

overeenkomstig zijn nationale wetgeving (een certificaat van nationaliteit)* 

5 Bewijs van de burgerlijke staat op de geboortedatum van het kind (verklaring van celibaat, 

huwelijksakte of echtscheidingsbesluit, enz.). Als het een celibaatcertificaat is, moet het worden 

afgegeven door de gemeente van geboorte van de moeder * 

6 Een verblijfsvergunning * 

7 Kopie van identiteitskaart of paspoort 

Voor het kind : 

8 Een afschrift (volledige kopie) van de geboorteakte* 

9 Een officieel document ter staving van zijn nationaliteit en zijn achternamen / voornamen, 

overeenkomstig zijn nationale wetgeving (een certificaat van nationaliteit)* 

* Deze documenten moeten worden gelegaliseerd, zie opmerking hieronder 

 

Stap 1: Ontvangstbevestiging van een erkenningsdossier 

Een ontvangstbevestiging wordt afgegeven wanneer u een volledig dossier indient. Dit dossier wordt 

ingediend bij de FOD Buitenlandse Zaken. Op de datum van de ontvangstbevestiging begint een 

periode van een maand te lopen om een beslissing te nemen over de ondertekening - of niet - van de 

akte van verklaring van erkenning. Deze periode kan met 2 extra maanden worden verlengd. 

 

Stap 2: Akte van verklaring van erkenning 

Als het dossier door de FOD Buitenlandse Zaken wordt aanvaard, worden de aangever en de tweede 

ouder uitgenodigd om de erkenningsverklaring te ondertekenen. De prijs van deze akte is 6.600 FCFA. 

Op de datum van ondertekening van de erkenningsverklaring begint een periode van twee maanden te 

lopen om een beslissing te nemen met betrekking tot de ondertekening - of niet - van de akte van 

erkenning zelf. In sommige gevallen, moet het aan de Procureur des Konings voorgelegd worden. 

Deze periode kan met 3 extra maanden worden verlengd. 

 

Stap 3: Akte van erkenning 

Als het dossier door de FOD Buitenlandse Zaken/Procureur des Konings wordt aanvaard, worden de 

aangever en de tweede ouder uitgenodigd om de akte van erkenning te ondertekenen. De prijs van 

deze akte is 6.600 FCFA. 

Opmerkingen: 

- De mogelijkheid om stappen 2 en 3 in één keer uit te voeren wordt overgelaten aan het oordeel 

van de FOD Buitenlandse Zaken. 

- * Documenten die eerder gelegaliseerd / geapostilleerd en / of vertaald zijn (indien van 

toepassing) en die recenter zijn dan 6 maanden op het moment van indiening van de aanvraag. 

o Raadpleeg de volgende link voor de legalisatieprocedure: 

https://cotedivoire.diplomatie.belgium.be/nl/legalisatie-van-documenten  

o Om erachter te komen of u een legalisatie of apostille nodig heeft, kunt u deze link 

raadplegen: 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten/zoekcriteria 

- De vertaling van documenten moet door een erkende vertaler worden gedaan. Om deze 

contactgegevens te ontvangen, gelieve een e-mail naar abidjan@diplobel.fed.be te sturen.   

- Voor de lijst van te verstrekken documenten voor de mensen ouder dan 18 jaar, gelieve een e-

mail naar  abidjan@diplobel.fed.be te sturen.  

 

De FOD Buitenlandse Zaken behoudt zich het recht voor om aanvullende documenten aan te 

vragen die niet in de bovenstaande lijsten worden vermeld. 

 

Erkenning en nationaliteit: 

Een erkend kind verkrijgt niet automatisch de Belgische nationaliteit. Als u in het buitenland 

bent geboren, moet u een akte van toekenning van de Belgische nationaliteit ten voordele 

van het kind ondertekenen. Onze diensten zullen u utitleggen hoe u dit moet doen. 
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