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ERKENNING VAN EEN KIND 
U bent woonachtig in België of in een andere consulaire post 

 
Dit informatie is op u van toepassing als u een kind hebt, dat buiten het huwelijk is geboren, u hem of 

haar wilt erkennen en u woonachtig bent in België of in een consulaire post anders dan Abidjan.  

 

De erkenning verloopt in 2 stappen : de eerste bij onze ambassade en de tweede bij uw gemeente in 

België of bij de consulaire post waar u ingeschreven bent.   

 

STAP 1 : Handtekening van een notariële akte van toestemming tot 
erkenning, bij de Ambassade van België te Abidjan 

 
 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 van het te erkennen 

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

 

1) Stel een volledig dossier samen, met volgende elementen :  

 

1 De kopie van de identiteitskaart of het paspoort van de moeder van het kind 

2 

Het gelegaliseerde*  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 het gerecht dat 

bevoegd is voor de geboorteplaats van de moeder.  

3 Een gelegaliseerde* verblijfsvergunning op naam van de moeder  

4 De gelegaliseerde* 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. 

*de legalisatieprocedure is op onze website gedetailleerd : 

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

 

2) Neem contact met de ambassade (abidjan@diplobel.fed.be) op om uw volledig dossier in te 

dienen.  

 

3) Het dossier wordt naar de FOD Buitenlandse Zaken doorgestuurd. 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 : Erkenningsprocedure, bij de Belgische gemeente van de vader of bij 

de consulaire post waar hij ingeschreven is 
 

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

een akte van erkenning bij zijn gemeente in België of bij zijn consulaire post. 

Een lijst van aanvullende documenten zal hem door zijn gemeente of zijn consulaire post worden 

verstrekt. Gelieve contact op te nemen met de gemeente of de consulaire post om deze lijst te 

ontvangen.  
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