Patiënteninformatie

Geboorteaangifte
Wanneer uw kind is geboren, bent u wettelijk
verplicht om uw kind binnen 3 dagen aan te geven
bij de gemeente. Valt de 3e dag in een weekend of
feestdag? Dan doet u aangifte op de eerste werkdag
na het weekend of feestdag. Na de aangifte moet u
de geboorteakte ondertekenen. De geboorteaangifte
bij de gemeente Breda kunt u op twee manieren
doen:
Online vanuit Amphia
Op het stadskantoor van Breda
Het tekenen van de geboorteakte gebeurt in
Amphia nadat u uw kind online heeft aangegeven.
Als u de aangifte op het stadskantoor van Breda
doet, tekent u daar ook de geboorteakte. In deze
folder leggen we u verder uit hoe het werkt.
1. Digitale geboorteaangifte en tekenen
geboorteakte vanuit Amphia
Binnen drie dagen na de bevalling moet u uw kind
aangeven bij de gemeente en de geboorteakte
tekenen. Tegenwoordig kunt u de aangifte ook
online vanuit het ziekenhuis doen via een Ipad of
smartphone. U (de moeder) heeft dan wel uw DigiD
nodig. Op de kraamafdeling (locatie Langendijk, unit
15/16) is een Ipad beschikbaar mocht u zelf geen
Ipad of smartphone hebben. Na de digitale aangifte
kunt u de geboorteakte op werkdagen in
Amphia tekenen.
Digitale aangifte - wat moet u doen?
U gaat naar deze website van gemeente Breda
(www.breda.nl). Met de DigiD van de moeder, doet
moeder, partner of iemand anders die tijdens de
geboorte aanwezig was, de geboorteaangifte.
Let op!
De aangever moet de geboorteakte tekenen. Als u als
moeder uw kind aangeeft, dan moet u ook in staat zijn
om de geboorteakte te tekenen!

Tekenen van de geboorteakte
Als u de geboorteaangifte digitaal vanuit
Amphia heeft gedaan, dan kunt u de
geboorteakte op werkdagen in Amphia tekenen. Dit
kan tussen:
11.00 uur – 11.30 uur en
15.00 uur – 15.30 uur
Locatie: op de tweede verdieping, balie afdeling
gynaecologie (Unit 26).
Wat heeft u nodig voor een digitale aangifte?
Het paspoort/ID bewijs van de moeder en
aangever;
Een akte van erkenning ongeboren vrucht of een
akte van naamskeuze indien van toepassing. Dit
document moet digitaal goed leesbaar zijn.
2. Aangifte en tekenen van de geboorteakte bij het
stadskantoor van Breda
Wanneer uw kind in Amphia geboren is, kunt u er
ook voor kiezen om de aangifte op het stadskantoor
van de gemeente Breda te doen. U moet dat binnen
3 dagen doen. De vader of moeder doet aangifte. Als
dit door omstandigheden niet kan, is het mogelijk
dat iemand anders aangifte doet. Informatie
hierover vindt u op rijksoverheid.nl.
Geboorteaangifte is gratis. U moet wel online een
afspraak maken om geboorteaangifte te doen. Op
de website www.breda.nl ziet u een link voor het
maken van een afspraak.
Wat neemt u mee bij de geboorteaangifte?
Een geldig identiteitsbewijs van degene die
aangifte doet;
Een geldig identiteitsbewijs van de moeder;
Een verklaring (geboortebewijs) van het
ziekenhuis of verloskundige;
Trouwboekje/partnerschapsboekje (niet
verplicht).
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Doet u de aangifte op de dag dat u naar huis gaat?
Doe dan aangifte voor 8.00 uur. U kunt dan nog
dezelfde ochtend de akte in het ziekenhuis tekenen.
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Aangifteformulier
Geboren in Amphia
Voorna(a)m(en) kind
Geslacht

M/V

Achternaam kind
Voor- en achternaam moeder
Voor- en achternaam partner
Geboortedatum en -tijd
Naam verloskundige/arts

Geef de gegevens van uw pasgeboren kind zo snel mogelijk door aan uw zorgverzekeraar.
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