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 (/aanmelden)

 Home (/) ● Producten- en dienstencatalogus (/producten) ● Geboorteaangifte

Geboorteaangifte
Maak een afspraak (/afspraak-maken#select/productguid/7dd03ac0-3865-4972-9dc9e6101e316d15/locationguid/267187e5-6681-4b4d-8658-40d2ed327e20/Geboorteaangifte/het-Gemeentehuis)
Een geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats
van jouw kind. Dit moet bij elke geboorte gebeuren, ten laatste 15 dagen na de bevalling.
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Voorwaarden
Je kindje is in Heist-op-den-Berg geboren.

Procedure
De aangifte gebeurt door de moeder, de vader/meemoeder of beiden samen. De vader of meemoeder kan het kind enkel
aangeven:
 als hij of zij gehuwd is met de moeder
 als hij of zij voor de geboorte het kind erkend (/erkenning-van-een-kind) heeft. Als de vader of meemoeder het kind nog
niet heeft erkend, dan kan dit nog tijdens de aangifte. In dat geval moeten de moeder en de vader of meemoeder
samen aanwezig zijn.
Na de dag van de bevalling heb je 15 kalenderdagen om de geboorte aan te geven. Als de vijftiende dag na de bevalling een
zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is dan heb je nog tijd tot de eerstvolgende werkdag.
Je geeft jouw kind aan bij de burgelijke stand van de gemeente waar het kind geboren is. In sommige gemeenten is het ook
mogelijk om de geboorteaangifte van je kind in de kraamkliniek te doen.
Bij de aangifte ontvang je een aantal geboortebewijzen. Verlies deze documenten niet want je kunt hiermee:
 de kinderbijslag aanvragen
 jouw kind als persoon ten laste laten inschrijven bij je ziekenfonds.

Meebrengen
Voor de aangifte neem je volgende documenten mee:
 je identiteitskaart

 het medisch geboorteattest
 jullie trouwboekje als je gehuwd bent met de moeder of de akte van erkenning als je het kind voor de geboorte erkend
hebt

Bedrag
Het aangeven van een geboorte is gratis.

Regelgeving
Artikel 55 en 56 van het Burgerlijk Wetboek

You are using a browser that is not supported by the Google Maps JavaScript API. Please consider changing your
browser.
Learn more (https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/error-messages#unsupported-browsers)
Dismiss

Burgerzaken (/team/burgerzaken)
Gemeentehuis
Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg
015 46 14 61
burgerzaken@heist-op-den-berg.be (mailto:burgerzaken@heist-op-den-berg.be)
Enkel na afspraak
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