
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG  
 

Aangifte pasgeboren baby bij een 

stadsloket van de gemeente 

algemene informatie 
 
 

Als u een kind hebt gekregen, moet u binnen 3 dagen geboorteaangifte 

doen. Daarmee maakt u de geboorte officieel bekend bij de gemeente. 

Geboorteaangifte doen is wettelijk verplicht. 

 

In Amsterdam moet u voor geboorteaangifte een afspraak maken. De afspraak vindt plaats 

bij een van de 7 stadsloketten. Een afspraak maken kan online via 

www.amsterdam.nl/afspraak of telefonisch via 14 020. 

 

Wat moet ik meenemen als ik geboorteaangifte kom doen? 

 De geboortedatum en geboortetijd van het kind. Hiervoor kunt u een verklaring van een 

arts of verloskundige meenemen (waar ook de naam van de moeder op staat). De 

verklaring is niet verplicht; u mag de informatie ook zelf doorgeven. 

 De geboortenamen van het kind 

 Een geldig identiteitsbewijs van uzelf. 

 Bij voorkeur een geldig identiteitsbewijs van de moeder. Dit is niet wettelijk verplicht, 

maar versnelt wel de procedure. 

 Eventueel het trouwboekje, zodat het kind daarin kan worden bijgeschreven. 

 

U heeft niet de Nederlandse nationaliteit? 

 Registratie bij uw consulaat. Neem daarvoor een internationaal geboorte-uittreksel mee. 

Dit kunt u opvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente Amsterdam. 

 Heeft u een verblijfsvergunning of een aanvraag gedaan voor een vergunning? Dan bent 

u verplicht ook een verblijfsvergunning aan te vragen voor uw kind. Dit kunt u doen door 

te bellen met de Immigratie en naturalisatiedienst: 0900 1234561 

 

Hebt u uw kind vóór de geboorte al erkend in een andere gemeente of bij een notaris? 

Of hebt u al naamkeuze gedaan? 

Dan hebt u ook nodig: 

 een afschrift van de akte ‘Erkenning ongeboren vrucht’ 

 een afschrift van de akte van naamkeuze  
  

http://www.amsterdam.nl/afspraak
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Uw baby is geboren op: U doet aangifte op:  

zondag maandag, dinsdag, woensdag  

maandag dinsdag, woensdag, donderdag 

dinsdag woensdag, donderdag, vrijdag 

woensdag donderdag, vrijdag, maandag 

donderdag vrijdag, maandag 

vrijdag maandag, dinsdag 

zaterdag maandag, dinsdag 

 

 

Bij welk Stadsloket kunt u geboorteaangifte doen (2021)  

 Centrum   Amstel 1 

 Nieuw-West Osdorpplein 1000 

 Noord  Buikslotermeerplein 2000 

 Oost  Oranje-Vrijstaatplein 2 

 West  Bos en Lommerplein 250 

 Zuid  President Kennedylaan 923 

 Zuidoost  Anton de Komplein 150 

 

Kosten 

Geboorteaangifte zelf is gratis. Bij de aangifte maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand 

een geboorteakte op. Wilt u daar een afschrift (kopie) van, zeg dat er dan bij. U krijgt het 

afschrift dan direct mee. Het afschrift kost bij een Stadsloket € 14 (tarief 2021). U kunt de 

akte ook achteraf online aanvragen. Welke achternaam krijgt uw kind bij de geboorte?  

Ouders niet getrouwd  

Bent u op het tijdstip van de geboorte niet met elkaar getrouwd? Dan krijgt het kind 

automatisch de achternaam van de moeder. 

 

Ouders getrouwd of geregistreerd partnerschap op het tijdstip van de geboorte? 

 Bent u man en vrouw? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader. 

 Bent u vrouw en vrouw? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de 

biologische moeder. 

 

Krijgt uw kind via de automatische weg niet de naam die u wilt?  
Dan kunt u naamkeuze doen. Zie www.amsterdam.nl/geboorte 
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Bovenstaande regels gelden niet automatisch als uw kind een andere dan de 

Nederlandse nationaliteit heeft. 

 

Zorgverzekering  

Meld uw baby snel aan bij een zorgverzekering. Zo voorkomt u dat u de medische kosten 

zelf moet betalen! Meestal is een bewijs van inschrijving in het geboorteregister en uw 

laatste betalingsbewijs noodzakelijk. 

 

Inschrijfgegevens zorgverzekering naar OLVG 
Stuur een kopie van het verzekeringsbewijs van uw baby naar:  

 

OLVG afdeling Financiën 

Postbus 95500 

1090 HM Amsterdam 

 

 

Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Meer informatie online 
 www.amsterdam.nl of T 14 020 (ma t/m vrij 8.00 tot 18.00 uur) 

 

 

Contact  
polikliniek Verloskunde, locatie Oost 

Voor het maken of verplaatsen van uw afspraak en informatie over uitslag bloed- en/of urine 

T 020 599 30 60 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

 

polikliniek Verloskunde, locatie West 

T 020 510 86 24 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur) 

Route 24 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden  

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl   |   Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 14 januari 2021, foldernr.0222 
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