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Na de geboorte van uw kind moet u aangifte
doen van de geboorte. Dit kan in het stadhuis,
maar ook online. Als u digitaal aangifte doet,
moet u wel de geboorteakte nog persoonlijk
ondertekenen. Dit kan nu ook tijdens uw verblijf
in ziekenhuis. In deze folder leest u hoe dit in z’n
werk gaat.

Geboorteloket Vrouw-Moeder-Kind centrum

Openingstijden geboorteloket

Een ambtenaar van de burgerlijke stand is twee
maal per week bij het geboorteloket in het ziekenhuis aanwezig. De ambtenaar zorgt ervoor dat de
akte voor u klaar ligt ter ondertekening.

Dinsdag en donderdag van 10:00 - 11:00 uur.

Praktische informatie

Het is wettelijk verplicht om binnen 3 dagen na de
geboortedag van een kind aangifte te doen in de
gemeente waar het kind geboren is. Is dit niet
mogelijk door het weekend of een feestdag? Dan
moet u op de 1e werkdag na het weekend of de
feestdag aangifte doen. Doet u te laat aangifte, dan
riskeert u een boete.

Aan de geboorteaangifte zijn geen kosten verbonden.

Digitaal aangifte doen en een afspraak maken kan
via:
http://www.weert.nl/geboorteaangifte.html

Bij de geboorteaangifte wordt een geboorteakte
opgemaakt. In dit geboortebewijs staan de namen
van uw kindje.

Digitaal geboorteaangifte doen
Ouders kunnen voor de aangifte van hun kind in
Weert naar het stadhuis, maar het is ook mogelijk
om de geboorte van uw kind(eren) digitaal door te
geven, via de website van de gemeente Weert. De
ouder(s) hoeven dan alleen nog persoonlijk een
handtekening te zetten onder de geboorteakte in
aanwezigheid van een ambtenaar burgerlijke stand.

Als u online aangifte wilt doen, heeft u uw DigiD
nodig.
Voor het ondertekenen van de geboorteaangifte zijn
de volgende documenten nodig:
• Geldig paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) van
de persoon die aangifte doet. Of een rijbewijs als
de persoon die aangifte doet woont in de gemeente waar aangifte wordt gedaan.
• Een geldig paspoort of ID-kaart van de moeder.
Of een rijbewijs als de moeder woont in de gemeente waar de aangifte wordt gedaan.
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U vindt het geboorteloket op 2 etage, afdeling 2
Noord, kamer 206.

Vragen
Heeft u vragen over het ondertekenen van de
geboorteakte in het ziekenhuis? Neem dan contact
op met de verpleegkundige op de verpleegafdeling
van het Vrouw-Moeder-Kind centrum.

In samenwerking met de gemeente Weert kan dit
op afspraak in het stadhuis of tijdens de ziekhuisopname op de verpleegafdeling van het VrouwMoeder-Kind centrum bij het geboorteloket van SJG
Weert. Bij de digitale aangifte krijgt u de vraag of u
in het stadhuis of in het ziekenhuis de akte komt
ondertekenen
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