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AANVRAAG: ERKENNING ALS VLUCHTELING VAN MINDERJARIG(E) KIND(EREN) 
GEBOREN IN BELGIË UIT ERKENDE OUDERS ALS VLUCHTELING 

Dossiernummer CGVS:  

O.V. nummer: 

Stuur dit formulier ingevuld, gedateerd en ondertekend terug naar het CGVS:  

Per post  Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

 Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen 

 Ernest Blerotstraat 39 

 1070 BRUSSEL 

Per fax  02 205 50 06 

Per mail cgrefugees@ibz.fgov.be  

AANDACHT ! 

Voeg een recente kopie toe van de geboorteakte(s) van het kind/de kinderen ! 

+ telkens een kopie van het verblijfsdocument van de ouder(s) van het kind/de kinderen ! 

 

Ondergetekende (1): 

Naam, voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboorteplaats- en datum: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En ondergetekende (2): 

Naam, voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboorteplaats- en datum: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Vraagt/vragen de erkenning als vluchteling van zijn/haar/hun minderjarig(e) kind(eren): 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboorteplaats en datum: ………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboorteplaats en datum: ………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboorteplaats en datum: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam en handtekening van de vader (1): Naam en handtekening van de moeder (2): 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 

Datum: …………………………………… , plaats: ………………………………………………………………………………………………… 

Met wettiging van de handtekening van de persoon/personen die bij het gemeentebestuur deze 

verklaring ondertekende(n): 

Legalisatie: 

 

De Helpdesk erkende vluchtelingen en staatlozen zal de aanvraag zo snel mogelijk behandelen en het 

gevraagde document opsturen naar het hierboven vermelde adres. 

AANDACHT ! 

Voeg een recente kopie toe van de geboorteakte(s) van het kind/de kinderen ! 

+ telkens een kopie van het verblijfsdocument van de ouder(s) van het kind/de kinderen ! 
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