
Verklaring van geboorte 

Aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Heumen 

1. Kind 

Datum en tijdstip van geboorte  

Geboorteplaats  

Geslacht  

 

2. Moeder 

Geslachtsnaam  

Voornamen  

Geboortedatum  

Adres en woonplaats  

 

3. Gegevens arts/verkoskundige 

Naam arts/verloskundige*  

Adres praktijk  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 
Ondergetekende verklaart: 

 1. wel/niet* bij de geboorte aanwezig te zijn geweest; 
 2. op grond van de hem/haar bekende feiten en omstandigheden** 

o a. overtuigd te zijn van de juistheid van de hiervoor vermelde gegevens; 
o b. niet overtuigd te zijn van de juistheid van de onder 1/2* vermelde gegevens; 

 3. onbekend te zijn met de onder 1/2* bedoelde gegevens.* 

* Doorhalen wat niet van toepassing is 
** Bij 2 aankruisen wat van toepassing is 
 

Ondertekening 

 

__________________  __________________________ 

(datum) (handtekening) 

 

N.B. zie de aanwijzingen op de achterkant 



Aanwijzingen voor het opmaken van de verklaring van geboorte 

1 
Voor het opmaken van de verklaring is niet vereist dat u zich een identiteitsbewijs van de moeder 
laat overleggen. U vermeldt de gegevens waarover u zelf beschikt met betrekking tot de identiteit 
van de moeder. Als u twijfelt aan de juistheid van de gedane opgaven of niet op de hoogte bent van 
bepaalde gegevens, moet u dit op het formulier aangeven. 

2 
Het onder 1. vermelde geldt ook met betrekking tot het kind. Als u niet bij de geboorte aanwezig was 
en twijfelt over de juistheid van mededelingen van de moeder of derden, moet u dit op het formulier 
aangeven. 

3 
De verklaring is bedoeld om met redelijke zekerheid vast te stellen dat het kind, van wie de geboorte 
wordt aangegeven, uit de als moeder opgegeven persoon is geboren. U dient te vermelden wat u 
redelijkerwijs uit eigen waarneming kunt constateren. Van u wordt bijvoorbeeld niet verwacht dat u 
een genetisch onderzoek laat uitvoeren of navraag doet bij derden. 

4 
Sinds 1 januari 2020 is het voor de ouders mogelijk digitaal aangifte van geboorte te doen. 
Voorwaarde daarvoor is dat er een verklaring door de arts of verloskundige bij de ambtenaar van de 
burgerlijke stand ingeleverd wordt. Voor het geval de ouders digitaal aangifte willen doen, wordt u 
verzocht van elke geboorte binnen de gemeente Heumen de verklaring per omgaande naar de 
gemeente te sturen. Dit kan door de verklaring na invulling en ondertekening te scannen en mailen 
naar Burgerzaken@heumen.nl. Hebt u geen scan, dan kunt u de verklaring opsturen naar Gemeente 
Heumen, t.a.v. de ambtenaar van de burgerlijke stand, Postbus 200, 6580 AZ Malden. 

5 
De originele verklaring kunt u aan de ouders geven. Het is wel belangrijk dat u zelf nog enige tijd een 
kopie van de verklaring bewaart (bijvoorbeeld zes weken), voor het geval de originele verklaring 
kwijtraakt of onleesbaar wordt. De verklaring kan door het Openbaar Ministerie opgevraagd worden, 
bijvoorbeeld als de ouders te laat geboorteaangifte doen. 
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