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Met digitale ondertekening van de arts/verloskundige 
Samen geboorteaangifte doen, vanaf de bank of vanuit het kraambed. Dat is een feestje voor de 

ouders in de meest bijzondere tijd van hun leven. Met de eDienst Aangifte geboorte verloopt de 

aangifte nu volledig digitaal. Ook voor de gemeente en arts/verloskundige. Zonder pen en papier. 

Helemaal rechtsgeldig en supergemakkelijk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoera! Het is een…. 

De geboorte van een dochter of zoon is een 

bijzonder moment. Als ouder leef je in een 

bubbel en breng je zo veel mogelijk tijd met 

elkaar en de baby door. Liefst ga je pas later aan 

de slag met de dingen die je moet regelen, zoals 

de aangifte van je zoon of dochter bij de 

gemeente. Een belangrijk moment, waar je als 

moeder meestal niet bij kan zijn. Maar dat is 

verleden tijd! 

… volledig digitale geboorteaangifte!  

De kersverse ouders geven nu samen hun kind 

aan. Gezellig vanuit huis, of vanuit het 

ziekenhuis. Ze doen dat nog wel binnen drie 

dagen, maar er komt geen pen en papier meer 

aan te pas! Want in lijn met de handreiking van 

de NVVB wordt de aangifte nu digitaal 

ondertekend door de arts of verloskundige die bij 

de geboorte was. Appeltje-eitje voor de ouders, 

de arts/verloskundige én voor jou als ambtenaar 

van de burgerlijke stand. Dat is dienstverlening 

waarmee je het verschil maakt!

Centric Burgerzaken 
Digitale geboorteaangifte 
 

““Ik vind sowieso dat de moeder bij de aangifte betrokken moet zijn, maar vanwege de 

driedagentermijn was dat vaak onmogelijk. Nu kon ik als moeder dit belangrijke moment 

met mijn partner delen.” 

Inwoner Dordrecht over de geboorteaangifte met de eDienst Aangifte geboorte 
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Gemak voor de ouders 

De ouders gaan op hun telefoon of tablet naar 

de website van de gemeente en loggen met 

DigiD in bij de eDienst Aangifte geboorte. De 

eDienst vult hun persoonsgegevens alvast in en 

kent hun situatie. Is er bijvoorbeeld al een 

naamsakte, dan krijgen ze geen overbodige 

vragen over de achternaam van het kind. Fouten 

zijn daardoor bijna onmogelijk. Ze vullen alleen 

de geboortegegevens van hun spruit in en 

selecteren – gemakkelijk uit een lijst -  de arts of 

verloskundige die aanwezig was bij de geboorte. 

Klaar!   

 

Gemak voor de arts of verloskundige 

Na ontvangst van de digitale aangifte, maakt 

Centric Burgerzaken een digitaal geboorte-

dossier aan en stuurt een digitale artsen-

verklaring naar de arts/verloskundige. Deze krijgt 

de melding dat de verklaring klaar staat in de 

beveiligde omgeving van ValidSign, die hij 

eenvoudig, via een link, benadert. Op een voor 

hem rustig moment controleert hij de gegevens 

en bevestigt met één handeling. Staan er 

meerdere verklaringen klaar, dan bevestigt hij  

deze – na controle - in bulk. Geen administra-

tieve rompslomp, dus. Zo houdt hij alle tijd om 

ouders bij te staan bij de geboorte van hun kind.

Digitale ondertekening 

Op het moment dat de arts/verloskundige de 

digitale verklaring bevestigt, is de digitale en 

rechtsgeldige handtekening een feit en wordt 

deze opgenomen in het geboortedossier. De 

status van de aangifte verandert automatisch in 

‘Ondertekend’. 

 

Gemak voor de ABS 

Als ambtenaar zie je dat er een aangifte is 

binnengekomen en hou je de status in de gaten. 

Zodra de status is veranderd in ‘Ondertekend’, 

maak je eenvoudig, digitaal, de akte op. Je vult 

daarvoor niets meer handmatig in: alle gegevens 

die je nodig hebt zijn voor je overgenomen uit 

het digitale dossier. Je controleert de gegevens 

en na jouw akkoord wordt het kind automatisch 

opgenomen in de Basisregistratie Personen. 

Appeltje-eitje, ook voor jou!  

 

Meer weten? 

Maakt jouw gemeente het nieuwe ouders ook 

graag gemakkelijk? Of ben je benieuwd welke 

mooie eDiensten wij nog meer bieden? Neem 

dan contact op met jouw accountmanager of de 

Commerciële Binnendienst, via (0182) 34 57 01 

of info.pss@centric.eu

 

“Zeer eenvoudig, duidelijke informatie en binnen 

2 minuten geregeld.”,  

“Het ging super makkelijk en snel en we hoefden 

niet de deur uit naar het stadskantoor”,  

“Heel praktisch om dit online te kunnen doen ”, 

“Kind kan de was doen.” 

“Handig dat de gegevens van de ouders al klaar 

staan en dat je de initialen ziet op basis van de 

volgorde van de voornamen”. 

“Beter kan niet, snel en gemakkelijk !” 

Klanttevredenheid een negen! 

In de eerste drie maanden nadat ze live gingen 

met de eDienst ontvingen de Drechtsteden 116 

digitale geboorteaangiften. De ouders 

waardeerden de eDienst met een hoge 

gemiddelde waardering: een 9! Zomaar een 

greep uit de enthousiaste reacties,:  

“Het is heerlijk om na 2 nachten met vrijwel geen 

slaap de aangifte gewoon digitaal te doen vanaf 

de bank in je slappe broek.”,  

“Overzichtelijk, geen overbodige informatie.”  


