
Akte van aangifte van erkenning en akte van erkenning 
De erkenning van een kind gebeurt in 3 fasen en vereist de ondertekening van  2 verschillende 

akten:  

1. Aangifte van de documenten bij de ambassade (na afspraak) 

2. Ondertekening van de Akte van aangifte van erkenning 

3. Ondertekening van de Akte van erkenning  

Wanneer – door wie – voor wie? 
- Er bestaat naar Belgisch recht geen termijn voor de erkenning 

- De moederlijke of vaderlijke afstamming staat niet vast bij de geboorte (de vermelding van 

de naam op de geboorteakte is niet voldoende) 

- De erkennende ouder is Belg 

- De erkennende ouder is ingeschreven in de registers van de Ambassade te Bangkok 

De erkenner moet persoonlijk bij het Consulaat-generaal  verschijnen 

Wie moet toestemmen voor de erkenning 
Voor de geboorte Kind <12 jaar Kind niet ontvoogd, 

tussen 12 en 18 jaar 
Kind 18+ of 
ontvoogd 

Enkel de moeder  moeder  moeder  Enkel het kind 

  Het minderjarige kind  

Welke documenten voorleggen ?   

Alle buitenlandse bewijsstukken zijn gelegaliseerd en vertaald naar 1 

van onze landstalen en zijn minder dan 6 maanden oud op het ogenblik 

van de ondertekening van de aktes. 

IN GEVAL DE MOEDER  BELGISCHE IS 

de aangever  
(= de vader) 

het kind De moeder  

 Prenatale erkenning Postnatale erkenning  
Eensluidend 

verklaard afschrift 
van zijn 

geboorteakte 

Medisch attest 
zwangerschap met 

vermelding van 
vermoedelijke 

bevallingsdatum 

Eensluidend verklaard 
afschrift van de 
geboorteakte 

Eensluidend 
verklaard afschrift 

van  haar 
geboorteakte 

Keuze van 
woonplaats1 

 Een bewijskrachtig stuk 
uitgaande van de nationale 

autoriteit waaruit deze 
nationaliteit blijkt en tevens 
welke naam en voornamen 

het kind draagt naar dit 
nationaal recht 

 

 

                                                           
1
 De aangever kiest een woonplaats/adres in België hetzij bij familie, vrienden, kennissen, advocaat, notaris,.. 

De gekozen woonplaats veronderstelt geen verblijf, ze is tijdelijk en verdwijnt na afhandeling van de procedure. Alle 
briefwisseling met de aangever moet naar deze gekozen woonplaats worden gezonden of tegen ontvangstbewijs 
persoonlijk overhandigd worden 



IN GEVAL DE MOEDER  NIET BELGISCHE IS 

de 
aangever  

(= de vader) 

het kind De moeder  

 Prenatale erkenning Postnatale erkenning  
Eensluidend 

verklaard 
afschrift van 

zijn 
geboorteakte 

Medisch attest 
zwangerschap met 

vermelding van 
vermoedelijke 

bevallingsdatum 

Eensluidend verklaard 
afschrift van de 
geboorteakte 

Eensluidend 
verklaard afschrift 

van haar 
geboorteakte 

Keuze van 
woonplaats 

 Een bewijskrachtig stuk 
uitgaande van de nationale 

autoriteit waaruit deze 
nationaliteit blijkt en tevens 
welke naam en voornamen 

het kind draagt naar dit 
nationaal recht 

Attest waaruit de 
nationaliteit blijkt en 

de naam en 
voornaam naar het 

nationaal recht 
(meestal 

geboorteakte) 

   Attest burgerlijke 
stand op het ogenblik 
van de geboorte van 

het kind 

   Identiteitsbewijs + 
kopie van paspoort of 

identiteitskaart 

   kopie van de 
verblijfsvergunning 
indien betrokkene 
geen onderdaan is 
van de verblijfstaat 

   document waaruit 
het adres van 

betrokkene blijkt 

Duur van procedure 
Aangifte van de erkenning met afgifte van alle geldige  documenten. Een ontvangstbewijs wordt 

afgeleverd na ontvangst van alle ontvankelijk verklaarde bewijsstukken. Vanaf datum van het 

ontvangstbewijs begint 1 maand looptijd waarbinnen de goedkeuring tot ondertekening en de 

ondertekening van de akte van aangifte van erkenning moet plaats vinden.  

Uitstel  van 2 maanden blijft mogelijk en zal aangetekend  op het opgegeven Belgische adres worden 

gecommuniceerd.   

Indien er geen frauduleus karakter blijkt uit de aanvraag, wordt ook meteen de aanvraag voor de 

ondertekening van de akte van erkenning voorgelegd worden tot goedkeuring. 

Na goedkeuring door de dienst erkenningen van FOD Buitenlandse Zaken, kan een afspraak 

vastgelegd worden voor de ondertekening van de 2 aktes. 

 


