invullen
iinvullen
Aangifte geboorte
Aktenummer

Kind
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Geef de voorna(a)m(en) aan zoals het kind officieel moet worden geregistreerd.
Jongen

Meisje

Geboortedatum

Tijd

uur

minuten

Geboorteadres
Hoeveelste kind is dit van de moeder?

e

Officiële achternaam vorig(e) kind(eren)
Moeder
Burgerlijke staat

ongehuwd
gehuwd

geregistreerd partnerschap

gescheiden

geregistreerd partnerschap

gescheiden

sinds
Nationaliteit(en)
Telefoonnummer
Vader
Burgerlijke staat

ongehuwd
gehuwd

sinds			
Nationaliteit(en)
Aangever
vader
moeder
persoon die bij de geboorte aanwezig was
persoon in wiens huis de geboorte plaatsvond
Telefoonnummer

Handtekening

Meenemen bij de aangifte
• legitimatiebewijs moeder, vader, en aangever (indien verblijfsdocument, ook BSN-nummer meenemen)
• kaart ziekenhuis/verloskundige
• eventueel trouwboekje/erkenningsakte/akte van naamskeuze

z.o.z.

U moet binnen 3 dagen na de dag van de geboorte van het kind de geboorteaangifte doen. Als de derde dag na de geboorte een zaterdag,
zondag of een in Nederland erkende feestdag is, mag u de eerstvolgende werkdag ook nog aangifte doen.
De aangifte doet u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar het kind is geboren. Als de aangifte buiten de gestelde
termijn wordt gedaan, moet de ambtenaar van de burgerlijke stand hiervan melding doen aan de officier van justitie.
La déclaration de la naissance d’un enfant se fait dans les trois jours qui suivent 1e jour de l’accounchement. Si le délai expire à un samedi,
dimanche ou autre jour férié, il est possible de le faire prolonger jusqu’au premier jour ouvrable d’après. Egalement, si c’est nécessaire, le
délai de trois jours sera prolongé pour y faire insérer au moins deux jours ouvrables.
Newborns must be registered at the municipal offices within three days after the day of childbirth. Should the term expire on a Saturday,
Sunday or on any other public holiday recognized in the Netherlands, it will be extended until the first working day following. Besides: if
necessary, the three day’s will be extended to include al least two working days.
Doğum beyanı doğumdan sonra üç gün içerisinde yapılmalıdır. Bu sürenin son günü comartesi, pazar veya Hollanda resmi bayram
günlerinden birine denk geliyorsa, süre bir sonraki ilk iş gününe kadar uzatılır. Ayrica bu üç günlük süre, gerekli hallerde, en az iki iş günü
isabet edecek şekilde uzatılır.
Verblijfsvergunning
Als het kind niet-Nederlander is en geen EU-onderdaan is, moeten de ouders bij de IND een verblijfsvergunning voor het kind aanvragen.
Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0900-12 34 561.

