
 
ERKENNING DOOR DE VADER 

 
Het kind dat buiten het huwelijk geboren is of binnen de 300 dagen na de ontbinding van het 
huwelijk, moet erkend worden door de vader. 
De erkenning kan gebeuren bij akte van de burgerlijke stand getekend op de Belgische 
ambassade. Er bestaat geen specifieke termijn voor de erkenning, zodat deze kan gebeuren 
jaren na de geboorte, eventueel ook na de meerderjarigheid van het kind. De erkenning kan 
tevens gebeuren vóór de geboorte van het kind, of in een aantal gevallen na het overlijden 
van de erkende.  
De erkenner moet persoonlijk aanwezig zijn bij het tekenen van de akte. 
 
Onderstaande informatie is alleen van toepassing indien de ouders niet gehuwd zijn op het 
ogenblik van de erkenning. Indien u wel gehuwd bent, gelieve onze diensten te contacteren 
voor meer informatie. 
 
1. Voorwaarden  
• De erkenner moet van Belgische nationaliteit zijn. De nationaliteit van het kind speelt geen 

rol. 

• De erkenner moet in Tunesië wonen. 

 
2. Vereiste toestemmingen  

• De moeder, indien de erkenning voor de geboorte gebeurt. 

• De moeder, indien het kind minder dan 12 jaar oud is en niet ontvoogd.  

• De moeder en het minderjarige, niet ontvoogde kind dat de volle leeftijd van 12 jaar heeft 

bereikt. 

• Het meerderjarige of ontvoogde minderjarige kind.  

• De toestemming kan gegeven worden in de erkenningsakte of bij afzonderlijke authentieke 

akte, voorafgaand aan de erkenningsakte. 

 

3. De naam van het erkende kind  

• Indien het kind een vreemde nationaliteit heeft bij geboorte, zal het de naam dragen die 

vermeld wordt in de geboorteakte.  

• Indien het kind Belg is bij geboorte, zal het de naam van de moeder dragen 

overeenkomstig het Belgisch recht. 

• Beide ouders kunnen samen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring 

van naamswijziging ten gunste van de naam van de vader afleggen. De termijn bedraagt 

hiervoor één jaar te rekenen vanaf de erkenning. Gewoonlijk gebeurt dit op hetzelfde 

moment als de erkenning.  

 
4. Formaliteiten 

De erkenner dient de volgende documenten voor te leggen: 

o Een uittreksel uit de geboorteakte van het kind. Dit document dient eerst gelegaliseerd 

te worden door het Gouvernorat van de geboorteplaats en daarna door het Ministerie 

Ambassade van België 

te Tunis 
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Openingsuren : 
Maandag tot donderdag van 8u tot 12u en  
van 12u30 tot 16u 
Vrijdag van 8u tot 13u 
 
 
tijdens de maanden juli en augustus: 

maandag tot vrijdag van 8u tot 14u 
tijdens de Ramadan :  

ma. tot dond. van 8u tot 14u30  
en vrijdag van 8u tot 13u30 



van Buitenlandse Zaken, Avenue de la Ligue Arabe, Nord-Hilton, 1002 te Tunis. Als het 

kind niet in Tunesië geboren is, gelieve ons te contacteren voor meer informatie. 

o Een uittreksel uit de geboorteakte van de moeder. Dit document dient eerst 

gelegaliseerd te worden door het Gouvernorat van de geboorteplaats en daarna door het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken te Tunis. Als de moeder niet in Tunesië geboren is, 

gelieve ons te contacteren voor meer informatie. 

o Een verblijfsattest: op naam van de erkenner of het te erkennen kind. Deze documenten 

worden afgegeven door de politie van de woonplaats. Dit document dient daarna 

gelegaliseerd te worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Tunis.  

o Ingeval van een prenatale erkenning, een medisch attest van zwangerschap van de 

moeder.  

o De erkenner dient bewijsstukken voor te leggen waaruit zijn burgerlijke stand blijkt 

(gelieve hiervoor vooraf contact te nemen met de Ambassade). 

o Nationaliteitsattest van de Belgische erkenner. 
 

Deze twee laatste documenten worden opgemaakt door het gemeentebestuur als de vader 

in België verblijft. De Ambassade zal een nationaliteitsattest opmaken als de vader op de 

Ambassade is ingeschreven. 

Het consulaire recht voor de legalisatie van een document op de Ambassade bedraagt 

33,000 TD (huidig consulair tarief).  
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