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Online aanvraag voor een ver-

klaring van postnatale erkenning * 

Deze aanvraag is geen verklaring van erkenning 

I - Gegevens van de kandidaat voor erkenning 

Achternaam: 

Voornaam: 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 

Burgerlijke stand: 

Nationaliteit: 

Rijksregisternummer: 

II - Gegevens van de moeder van het te erkennen kind 

Achternaam: 

Voornaam: 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 

Burgerlijke stand: 

Nationaliteit: 

Rijksregisternummer: 

III - Gegevens van het kind 

Achternaam: 

Voornaam: 

Geslacht van het kind: 

Geboortedatum: 

Geboorteplaats: 
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Rijksregisternummer: 

Naamsverandering: JA NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Als het antwoord ja is, vermeld dan de nieuwe naam van het kind: 

Handtekening van de kandidaat voor erkenning 

(Handtekening identiek aan die op het identiteits-

bewijs) 

Handtekening van de moeder 

(Handtekening identiek aan die op het 

identiteitsbewijs) 

Handtekening van het kind ouder dan 12 jaar 

(Handtekening identiek aan die op het identiteits-

bewijs) 

* Voeg bij uw aanvraag de afschriften van de volgende documenten:

Vereiste documenten overeenkomstig artikel 327/2 van het Burgerlijk Wetboek: 

 de geboorteakte van het kind (niet nodig als het kind geboren is in België) 

 de identiteitsbewijzen van de aangevers (recto verso) 

 het nationaliteitsbewijs van de ouders als die niet ingeschreven zijn in België (eventueel vertaald in het 
Nederlands of Frans, gelegaliseerd of voorzien van een apostille) 

 het bewijs van de woonplaats van de ouders (niet nodig als u ingeschreven bent in België) 

 het bewijs van ongehuwd zijn van de ouders als die niet ingeschreven zijn in België (eventueel vertaald in het 
Nederlands of Frans, gelegaliseerd of voorzien van een apostille) 

 het individualiteitsattest als de informatie niet identiek is op alle voorgelegde 

documenten (eventueel vertaald in het Nederlands of Frans, gelegaliseerd of voorzien van 

een apostille) 

NB 

1- Druk het document af in pdf-formaat, onderteken het met de nodige handtekeningen (van de ouders, en ook van

het kind als het ouder is dan 12 jaar of volwassen is) en stuur het per e-mail naar de dienst Geboorten:

Naissances-Geboorten@brucity.be

2- De aanvraagprocedure voor de erkenningsverklaring wordt opgestart op de datum van ontvangst van alle

gevraagde documenten.
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