Het geboorteloket
Moeder en Kind Centrum

Beter voor elkaar

Geboorteaangifte Ikazia Ziekenhuis
Wanneer uw kind geboren is in het Moeder en Kind Centrum van het Ikazia
Ziekenhuis en u bent nog opgenomen, dan hoeft u niet meer naar een van
de stadswinkels. Ouders kunnen de geboorte van hun kind nu officieel
aangegeven bij het geboorteloket van het Ikazia Ziekenhuis.

Wanneer en waar?
Iedere maandag, woensdag en vrijdag tussen 08.00-12.00 uur is een
ambtenaar van de burgelijke stand aanwezig bij het geboorteloket van het
Ikazia Ziekenhuis. Het geboorteloket is op de 8e etage. U kunt plaats nemen
in de lounge.

Afspraak maken
Een afspraak voor de aangifte bij het geboorteloket kunt u maken via de
verpleegkundige of secretaresse van de afdeling.

Meenemen
Wanneer u aangifte van geboorte en naamskeuze (geen erkenning) wilt
doen van uw kind bij het geboorteloket moet u zich hiervoor kunnen
identificeren. Dit doet u met een identiteitsbewijs zoals een geldig paspoort,
rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning.
Neemt u ook een kopie mee van uw identiteitsbewijs.
Wanneer u getrouwd bent kunt u eventueel ook uw trouwboekje
meenenemen. De ambtenaar van de burgelijke stand kan uw kind dan in uw
trouwboekje bijschrijven.
Wanneer u uw kind als ongeboren vrucht erkend heeft, moet u een afschrift
van de erkenningsakte meenemen. Neem ook het bewijs dat u na de
bevalling heeft gekregen mee, waarop de datum en tijd van geboorte staan.
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Aangifte termijn van geboorte
U moet een geboorte binnen drie dagen na de dag van geboorte aangeven.
In onderstaand overzicht kunt u zien wanneer u aangifte kunt doen.
• Als uw baby op maandag geboren is, uiterlijk op donderdag
• Als uw baby op dinsdag geboren is, uiterlijk op vrijdag
• Als uw baby op woensdag geboren is, uiterlijk op vrijdag
• Als uw baby op donderdag geboren is, uiterlijk op maandag
• Als uw baby op vrijdag geboren is, uiterlijk op dinsdag
• Als uw baby op zaterdag geboren is, uiterlijk op dinsdag
• Als uw baby op zondag geboren is, uiterlijk op woensdag
Vallen er een of meerdere feestdagen in de termijn van drie dagen, dan
wordt de termijn verlengd totdat er ten minste twee dagen in de termijn
voorkomen die geen zaterdag, zondag of feestdag zijn.

Algemene informatie
Over de geboorteaangifte vindt u meer informatie op:
www.rotterdam.nl/product:geboorteaangifte.
Als u vragen heeft over de geboorteaangifte, kunt u ook naar de gemeente
bellen:
T 14 0 10
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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

 ھﻞ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ؟ اﻗﺮأ إذن. ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر:اﻧﺘﺒﮫ
.ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﺘﺮﺟﻢ أو ﯾﺸﺮح ﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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