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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
In	de	gemeente	's-Hertogenbosch	worden	reeds	geruime	tijd	activiteiten	ondernomen	
om	naar	burgers	een	moderne	elektronische	dienstverlening	te	realiseren	vanuit	de	
Burgerlijke	Stand.	Een	van	deze	moderne	vormen	van	dienstverlening	betreft	een	
digitale	geboorteaangifte.		
	
Reeds	sinds	enige	jaren	vervult	de	gemeente	‘s-Hertogenbosch	de	facto	een	
voortrekkersrol	in	de	mogelijkheden	om	burgers	en	bedrijven	op	vernieuwende	
manieren	van	dienst	te	zijn	voor	de	Burgerlijke	Stand.	Het	ontwikkelen	van	het	digitale	
kanaal	staat	hierin	centraal.	Zo	is	de	gemeente	’s-Hertogenbosch	eerder	vernieuwend	
bezig	geweest	met	de	mogelijkheid	om	digitaal	aangifte	te	doen	van	overlijden	alsmede	
een	digitale	melding	van	het	voornemen	om	in	het	huwelijk	te	treden	of	een	
geregistreerd	partnerschap	aan	te	gaan.	Momenteel	zijn	de	inspanningen	gericht	op	het	
realiseren	van	een	mogelijkheid	om	een	digitale	aangifte	van	geboortes	te	doen.	
	
Om	de	pilots	in	‘s-Hertogenbosch	te	begeleiden	is	ook	een	expertgroep	ingericht	met	een	
aantal	gemeenten,	de	NVvB,	de	VNG,	de	BGNU	(begrafenisondernemers),	alsmede	de	
ministeries	van	VenJ	en	BZK.	Tevens	worden	hier	de	ervaringen	in	andere	gemeenten	
met	de	modernisering	van	de	dienstverlening	vanuit	de	Burgerlijke	Stand	uitgewisseld.		
	
Specifiek	voor	de	digitale	geboorteaangifte	zijn	er	enkele	sessies	georganiseerd	met	een	
breder	gezelschap,	omdat	er	in	de	voorbereiding	van	de	pilot	in	’s-Hertogenbosch	
complicaties	bleken,	waarover	later	in	dit	rapport	meer.	In	dit	bredere	gezelschap	
hebben	enkele	gemeenten,	de	NVvB	en	VNG	Realisatie	zitting	gehad.	
	
In	dit	rapport	evalueren	we	de	recent	door	de	gemeente	’s-Hertogenbosch	beproefde	
werkwijze	voor	de	digitale	geboorteaangifte.	Hierbij	dient	meteen	te	worden	
aangetekend	dat	de	werkwijze	slechts	in	een	proof-of-concept	opstelling	heeft	
plaatsgevonden.	In	het	lokale	ziekenhuis	is	de	toepassing	op	afspraak	beproefd	door	
enkele	ouders.	Tegen	een	toepassing	op	wat	grotere	(pilot)	schaal	verzette	zich	het	feit	
dat	de	betreffende	wetgeving	voor	het	digitaal	kunnen	aangeven,	nog	niet	van	kracht	is	
en	dat	het	ongewenst	werd	bevonden	om	hierop	vooruit	te	lopen.	Bij	andere	pilots	kon	
dit	nog	worden	ondervangen	door	op	een	ander	moment	alsnog	een	‘natte	
handtekening’	te	vragen	van	de	betrokken	persoon,	maar	dat	was	hier	geen	reële	
mogelijkheid	gegeven	het	ontbreken	van	een	contactmoment	van	de	aangever	met	de	
gemeente	binnen	een	gegarandeerde	termijn.	
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1.2 Opdrachtomschrijving 
De	gemeente	‘s-Hertogenbosch	heeft	aan	Advies	in	Vertrouwen	de	opdracht	verstrekt	
om	een	evaluatie	uit	te	voeren	op	de	pilot	digitale	geboorteaangifte,	rekening	houdend	
met	het	gestelde	in	de	Wet	elektronische	dienstverlening	Burgerlijke	Stand,	het	Besluit	
Burgerlijke	Stand	1994	en	het	Besluit	elektronische	dienstverlening	Burgerlijke	Stand.	

1.3 Opbouw rapport 
In	hoofdstuk	2	wordt	de	pilot	voor	de	digitale	aangifte	geboorte	bij	de	gemeente	’s-
Hertogenbosch	beschreven.	De	historie,	organisatie	en	de	afbakening	van	de	pilot	
alsmede	de	procesgang	rondom	de	aangifte	komen	hierin	aan	bod.	
	
In	hoofdstuk	3	wordt	aangegeven	hoe	deze	evaluatie	is	uitgevoerd.	Wat	is	het	object	van	
evaluatie,	wat	is	de	norm	en	hoe	zijn	de	gegevens	over	de	pilot	verkregen?	
	
In	hoofdstuk	4	worden	de	bevindingen	beschreven.	Dit	vormt	de	feitenbasis	voor	de	
evaluatie.	
	
In	hoofdstuk	5	ten	slotte	worden	de	conclusies	getrokken	en	worden	aanbevelingen	
gedaan	voor	het	vervolg.	Deze	conclusies	en	aanbevelingen	zijn	niet	specifiek	gericht	op	
de	situatie	in	de	gemeente	’s-Hertogenbosch,	maar	zijn	gedaan	vanuit	het	perspectief	
van	landelijke	invoering	van	een	digitale	geboorteaangifte.		
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2 De pilot Digitale Geboorteaangifte 

2.1 Historie 
De	afgelopen	jaren	heeft	het	kabinet	gewerkt	aan	de	condities	voor	de	invoering	van	de	
elektronische	dienstverlening	bij	de	burgerlijke	stand.	Naast	de	wetgevende	activiteiten	
is	er	een	initiatief	ondernomen	om	de	randvoorwaarden	te	formuleren	die	nodig	zijn	
voor	een	goede	elektronische	dienstverlening	bij	de	Burgerlijke	Stand.	Dit	is	in	2009	en	
2010	gebeurd	in	het	Programma	Randvoorwaarden	modernisering	Burgerlijke	Stand	en	
heeft	geresulteerd	in	het	rapport	“Gaat	de	Burgerlijke	Stand	digitaal?”,	ook	wel	bekend	
als	het	RmBS-rapport	(2011).	
	
Vervolgens	heeft	de	wetgever	een	aantal	zaken	met	betrekking	tot	de	Burgerlijke	Stand	
vereenvoudigd	en	wordt	ook	de	weg	geopend	voor	gemeenten	om	burgers	langs	de	
digitale	weg	van	dienst	te	zijn.	Zo	zijn	in	de	Wet	elektronische	dienstverlening	
Burgerlijke	Stand	ook	bepalingen	opgenomen	die	het	mogelijk	maken	om	een	
geboorteaangifte	te	doen	langs	digitale	weg.	De	betreffende	bepalingen	zullen	in	
werking	treden	per	Koninklijk	Besluit,	nadat	een	positieve	evaluatie	van	deze	werkwijze	
–	zoals	beproefd	bij	de	gemeente	’s-Hertogenbosch	-	heeft	plaatsgevonden.	
	
Hieronder	beschrijven	we	in	het	kort	hoe	de	werkwijze	is	bij	de	gemeente	’s-
Hertogenbosch	voor	de	digitale	geboorteaangifte.	
	

2.2 Proces van Digitale Geboorteaangifte 
De	Wet	elektronische	dienstverlening	Burgerlijke	Stand	beoogt	onder	meer	de	
geboorteaangifte	langs	digitale	weg	mogelijk	te	maken.	De	wet	is	daarbij	algemeen	
geformuleerd	en	de	digitale	weg	staat	in	principe	open	voor	een	brede	doelgroep.	In	de	
praktijk	heeft	de	gemeente	echter	te	maken	met	situaties	met	betrekking	tot	naamrecht	
en	erkenning	van	het	vaderschap,	die	er	veelal	toe	zullen	leiden	dat	de	gemeente	
beperkingen	aanbrengt	voor	wat	betreft	de	doelgroep	die	langs	de	digitale	weg	een	
geboorteaangifte	kan	doen.		
	
In	de	gemeente	‘s-Hertogenbosch	is	de	pilot	beperkt	tot	die	situaties	dat	partners	
gehuwd	zijn	of	een	geregistreerd	partnerschap	hebben.	Ook	is	het	mogelijk	digitaal	
aangifte	te	doen	indien	voorafgaand	aan	de	aangifte	een	erkenning	van	de	ongeboren	
vrucht	heeft	plaatsgevonden,	een	dienst	die	zelf	overigens	niet	langs	digitale	weg	
mogelijk	is.	
Daar	bovenop	dient	de	aangever	over	een	DigiD	(niveau	Midden,	met	gebruik	van	SMS)	
te	beschikken	en	de	moeder	dient	aan	de	hand	van	een	BSN	te	identificeren	te	zijn.	
Hiermee	staat	de	digitale	geboorteaangifte	in	de	praktijk	voor	naar	schatting	95%	van	
alle	geboortes	in	de	gemeente	's-Hertogenbosch	open.	
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De	digitale	geboorteaangifte	wordt	mogelijk	via	de	website	van	de	gemeente	’s-
Hertogenbosch	en	deze	verloopt	als	volgt:	

1. Allereerst	worden	gevraagd	wie	de	aangever	is,	de	vader	of	de	moeder.	Dit	wordt	
momenteel	aangepast	om	ook	andere	relatievormen	te	ondersteunen,	
bijvoorbeeld	het	lesbisch	ouderschap.  	

	
2. De	aangever	logt	in	met	DigiD	Midden	(met	SMS	verificatie).	
3. De	aangever	geeft	de	gegevens	van	de	ouders	in.	Met	name	zijn	de	BSN’s	van	

beide	ouders	zijn	nodig.	De	BSN	van	de	aangever	komt	overigens	via	DigiD	
beschikbaar.	De	namen	van	de	ouders	worden	ingevuld	vanuit	het	
‘gegevensmagazijn’	dat	de	gemeente	beschikbaar	heeft.	

4. De	aangever	geeft	de	gegevens	van	de	geboorte	en	het	kind	in.	In	dit	geval	
achternaam	van	keuze,	voornamen,	roepnaam.	Tevens	worden	plaats	en	tijdstip	
van	de	geboorte	opgegeven. 	
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5. De	burger	doet	een	upload	van	een	verplichte	bijlage	met	de	verklaring	van	de	
arts	of	verloskundige.	

 	
6. In	een	verificatiestap	wordt	alles	nog	eens	doorgenomen.	
7. De	aldus	door	de	aangever	afgeronde	aangifte	wordt	ter	beoordeling	in	de	

workflow	van	de	ABS	geplaatst.	
8. De	ABS	voert	enkele	controles	uit.	Omdat	niet	alle	technische	controles	tegen	de	

BRP	momenteel	al	door	de	webapplicatie	uitgevoerd	kunnen	worden,	voert	de	
ABS	deze	controles	ook	uit.	Als	onderdeel	van	de	controles	kan	de	ABS	ook	
contact	opnemen	met	de	arts	of	verloskundige.	

9. Indien	alles	akkoord	is	bevonden	maakt	de	ABS	de	geboorteakte	op	en	
ondertekent	deze.	

10. Bij	wijze	van	terugkoppeling	ontvangen	de	ouders	een	kopieakte	op	beveiligd	
papier	vanuit	’s-Hertogenbosch.	Tevens	ontvangen	de	ouders	standaard	al	de	
persoonslijst	van	de	baby	vanuit	hun	woongemeente.		

	
De	procedure	is	ingericht	om	de	standaard	gevallen	in	één	keer	de	geboorteaangifte	te	
laten	voltooien.	
	
De	gemeente	heeft	ook	veel	aandacht	besteed	aan	de	‘klantreis’.	Worden	dingen	in	de	
logische	volgorde	gevraagd	aan	de	aangever,	worden	er	geen	overbodige	of	reeds	
bekende	zaken	gevraagd?	Zo	wordt	de	vraag	voor	keuze	van	de	achternaam	automatisch	
weggelaten	op	het	moment	dat	de	aangifte	niet	die	van	het	eerste	kind	van	dit	ouderpaar	
betreft	en	verschijnt	er	een	melding	dat	het	kind	dezelfde	achternaam	als	het	eerste	kind	
zal	krijgen.	Een	ander	voorbeeld	is	het	verschil	tussen	voornamen	en	roepnamen.	Dit	
verschil	behoeft	bij	een	aangifte	in	persoon	(aan	de	balie)	regelmatig	toelichting.	Een	
toelichting,	die	bij	een	digitale	aangifte	wellicht	over	het	hoofd	wordt	gezien.	Door	
expliciet	om	de	roepnaam	te	vragen	wordt	verwarring	met	de	voornamen	voorkomen.	
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De	gemeente	heeft	op	deze	en	dergelijke	punten	gezocht	naar	digitale	alternatieven	voor	
de	menselijke	interactie.	In	de	pilot	is	gebleken	dat	dit	(althans	voor	de	deelnemers	aan	
de	pilot)	ook	goed	werkte.	
	

2.3 Direct contact met de verloskundige of arts 
In	de	opzet	van	de	pilot	is	ervoor	gekozen	om	de	aangever	een	kopie	van	de	verklaring	
van	de	arts	of	verloskundige	in	te	laten	sturen	(via	een	verplichte	upload).	Daarnaast	
sturen	artsen	en	verloskundigen	de	papieren	verklaringen	alsnog	in	alle	gevallen	per	
post	in,	zodat	de	gemeente	over	een	aanvullende	controlemogelijkheid	beschikt.	
	
De	nieuwe	wetgeving	vereist	namelijk	enkele	zaken:	

• Een	digitale	geboorteaangifte	dient	steeds	vergezeld	te	gaan	van	een	melding	
door	de	arts	of	verloskundige	die	uit	eigen	waarneming	kennis	heeft	van	de	
geboorte.	Zulks	in	tegenstelling	tot	een	‘gewone’	geboorteaangifte	in	persoon	bij	
de	ABS,	waar	het	aan	de	gemeente	is	of	een	verklaring	van	de	arts	of	
verloskundige	wordt	gevraagd.	

• De	melding	van	de	arts	of	verloskundige	dient	rechtstreeks	plaats	te	vinden	bij	de	
ABS,	dus	niet	via	tussenkomst	van	de	burger	(conform	het	gestelde	in	Besluit	
Burgerlijke	Stand	1994,	artikel	27	lid	3	nieuw).	

Genoemde	eisen	zijn	ingegeven	door	de	wens	van	de	wetgever	om	geboortefraude	tegen	
te	gaan.	
	
Om	aan	de	eisen	van	de	wetgever	te	voldoen	heeft	de	gemeente	in	een	lange	periode	
meermalen	overlegd	met	het	ene	lokale	ziekenhuis	(Jeroen	Bosch	Ziekenhuis)	om	een	
direct	elektronisch	bericht	te	ontvangen	uit	de	systemen	van	het	ziekenhuis.	Dit	bleek	
ondermeer	om	ICT-technische	redenen	complex	en	niet	op	afzienbare	termijn	te	
realiseren.	Overigens	was	hiermee	ook	nog	geen	oplossing	gerealiseerd	voor	
thuisbevallingen.	
	
Door	aangever	een	kopie	(een	digitale	foto	volstaat)	mee	te	laten	sturen	met	de	digitale	
aangifte	is	een	eerste	screening	mogelijk.	Bij	twijfel	kan	de	ABS	de	door	de	arts	(in	het	
geval	de	gemeente	’s-Hertogenbosch	beperkte	de	pilot	zich	tot	het	ziekenhuis)	
ingezonden	verklaring	controleren.	
	
Om	praktische	redenen	is	ervoor	gekozen	om	niet	de	wettelijk	voorgeschreven	
modelverklaring	te	gaan	gebruiken.	Gemeente	’s-Hertogenbosch	en	het	Jeroen	Bosch	
Ziekenhuis	werken	al	enige	jaren	naar	tevredenheid	met	een	artsverklaring	voor	de	
aangifte	in	persoon,	deze	is	nu	ook	gebruikt	voor	de	digitale	aangifte.	Dat	maakt	het	
beter	uitvoerbaar	voor	het	ziekenhuis,	omdat	ze	anders	met	twee	soorten	verklaringen	
moesten	werken.	 	
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3 De evaluatie 

3.1 Object van evaluatie 
In	dit	rapport	geëvalueerde	object	is	het	elektronische	aangifteproces	alsmede	de	
melding	door	arts	/	verloskundige	met	de	daarin	opgenomen	waarborgen,	zoals	in	het	
vorige	hoofdstuk	beschreven.		

3.2 Norm 
	
De	primaire	norm	is	de	wet,	zoals	deze	is	beoogd	in	werking	te	treden.	De	volgende	
wettelijke	bepalingen	zijn	de	norm	voor	deze	evaluatie:	

• De	Wet	elektronische	dienstverlening	Burgerlijke	Stand.	In	het	bijzonder	gaat	het	
hierbij	dan	om	de	algemene	betrouwbaarheidseisen,	zoals	geformuleerd	in	
artikel	18b,	lid	1,	alsmede	de	specifieke	bepalingen	over	de	digitale	
geboorteaangifte;	

• De	inhoudelijke	bepalingen	in	het	Besluit	elektronische	dienstverlening	
Burgerlijke	Stand;	

• Het	gewijzigde	Besluit	Burgerlijke	stand	1994	(waarin	een	aantal	wijzigingen	c.q.	
vereenvoudigingen	zijn	doorgevoerd,	waar	de	elektronische	dienstverlening	er	
één	van	is)	en		
	

Naast	deze	primaire	norm,	welke	hieronder	nader	is	uitgewerkt,	is	in	deze	evaluatie	de	
praktische	uitvoerbaarheid	op	grote	schaal	een	secondaire	norm.		
	

3.2.1 De primaire norm uitgewerkt: wettelijke bepalingen 
Uit	de	Wet	elektronische	dienstverlening	Burgerlijke	Stand	zijn	met	name	de	volgende	
aspecten	relevant:	
1) Voor	de	betrouwbaarheid	en	vertrouwelijkheid	van	de	elektronische	aangifte	

alsmede	het	opmaken	en	de	opslag	van	een	akte	in	elektronische	vorm	wordt	een	
systeem	van	gegevensverwerking	gebruikt	dat:	
• de	ambtenaar	van	de	burgerlijke	stand	in	staat	stelt	de	juistheid	van	de	identiteit	

van	de	aangever	vast	te	stellen;	
• de	vertrouwelijkheid	van	de	door	de	aangever	verstrekte	gegevens	waarborgt;	
• waarborgt	dat	elektronische	akten	als	bedoeld	in	artikel	18,	vierde	lid,	zodanig	

blijven	opgeslagen	dat	de	inhoud	toegankelijk	is	voor	toekomstig	gebruik	en	een	
ongewijzigde	reproductie	van	de	inhoud	van	de	akten	gewaarborgd	is,	en;	

• waarborgt	dat	een	bericht,	elektronisch	afschrift	of	uittreksel	volledig	is	en	niet	
onbevoegdelijk	is	of	kan	worden	gewijzigd.	

2) De	eis	voor	een	goede	identificatie	door	de	ABS	van	de	aangever	aan	de	hand	van	een	
identiteitsdocument,	zoals	genoemd	in	de	Wet	op	de	identificatieplicht	(Wid),	artikel	
1,	of	een	methode	zoals	vastgelegd	bij	AMvB	(in	casu	het	Besluit	elektronische	
dienstverlening	Burgerlijke	stand).	
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3) De	beperking	van	de	aangifte	tot	vader	of	moeder.	NB	Later	is	hier	de	politieke	

toezegging	aan	toegevoegd	dat	ook	de	aangifte	door	een	‘medemoeder’	(de	moeder	
uit	wie	het	kind	niet	geboren	is)	mogelijk	dient	te	worden.	

4) Het	aanleveren	van	voldoende	gegevens	in	de	aangifte:	
a) De	dag,	plaats	en	het	tijdstip	van	de	geboorte;	
b) Het	geslacht	van	het	kind;	
c) De	voornamen	van	het	kind	
d) De	geslachtnaam,	voornamen,	geboortedatum,	woonadres	en	BSN	(indien	

mogelijk)	van	de	moeder.	
e) Indien	de	moeder	aangifte	doet	dient	zij	haar	BSN	op	te	geven.	Indien	de	vader	

aangifte	doet	dient	hij	de	BSN’s	van	moeder	en	vader	op	te	geven.		
5) De	verplichting	aan	de	aangever	om	de	volgende	gegevens	door	een	arts	of	

verloskundige	te	laten	bevestigen:	
a) De	dag,	plaats	en	het	tijdstip	van	de	geboorte;	
b) Het	geslacht	van	het	kind;	
c) De	geslachtnaam,	voornamen,	geboortedatum,	woonadres	en	(indien	mogelijk)	

het	BSN	van	de	moeder.	
		
Uit	het	Besluit	elektronische	dienstverlening	Burgerlijke	Stand	komen	de	volgende	
normen:	
1) Bij	de	inrichting	en	het	gebruik	van	de	systemen	van	gegevensverwerking	worden	

de	in	de	bijlage	opgenomen	open	standaarden	toegepast	inzake	de	informatie-
veiligheid,	de	toegankelijkheid,	digitale	documentformaten	en	de	bevraging	van	
basisgegevens	die	behoren	tot	de	wettelijk	vastgestelde	basisregistraties.	Het	betreft	
hier:	
• webrichtlijnen	om	ervoor	te	zorgen	dat	een	overheidswebsite	toegankelijk	is	

voor	iedere	burger;	
• PDF-A/1	en	PDF-A/2	vanwege	het	belang	van	een	authentieke	en	toekomstvaste	

weergave	van	elektronische	documenten	(gecombineerd	met	digitale	
ondertekening	voor	aanvullende	authenticiteit	en	integriteit);	

• SAML	(DigiD,	eHerkenning)	om	burgers	en	bedrijven	te	authenticeren;	
• TLS	in	de	vorm	van	https	om	de	authenticiteit	van	de	website	te	kunnen	bepalen	

en	de	gegevensuitwisseling	te	versleutelen;	
• DNSSEC	voor	domeinnaambeveiliging	die	‘bewegwijzeringsfraude’	op	het	

Internet	tegengaat;	
• Digikoppeling	voor	veilige	gegevensuitwisseling	met	andere	overheden,	

waaronder	basisregistraties.	
2) Bij	digitale	aangifte	geschiedt	de	vaststelling	van	de	juistheid	van	de	identiteit	van	

de	aangever	door	middel	van	DigiD	(midden)	op	basis	van	ten	minste	een	twee-
factoren-authenticatie	of	eHerkenning	op	basis	van	minimaal	betrouwbaarheids-
niveau	2plus.		
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Uit	het	(gewijzigde)	Besluit	Burgerlijke	Stand	1994	zijn	relevant:	
1) Allereerst	is	met	de	wijziging	van	dit	besluit	bepaald	dat	in	het	geval	van	een	

elektronische	aangifte,	er	altijd	een	verklaring	omtrent	de	geboorte	dient	te	worden	
opgesteld	door	de	arts/verloskundige	(art.	27,	lid	3	nieuw).	

2) Voorts	is	in	dit	artikel	c.q.	lid	bepaald	dat	de	arts/verloskundige	de	relevante	
gegevens	uit	de	verklaring	rechtstreeks	aan	de	ABS	verstrekt	via	een	daartoe	
bestemd	formulier.	Uit	de	toelichting	op	dit	punt	wordt	duidelijk	dat	het	hier	gaat	om	
een	rechtstreekse	verstrekking	om	geboortefraude	tegen	te	gaan.	

3) Nadere	eisen	worden	in	artikel	27	gesteld	aan	de	verklaring	omtrent	een	geboorte	
die	een	arts	of	verloskundige	opstelt.	Naast	de	bovengenoemde	gegevens	die	in	de	
verklaring	zijn	opgenomen	betreffen	dit	gegevens	omtrent	de	betrokkenheid	van	de	
arts/verloskundige	die	de	verklaring	opstelt.	
• Was	de	arts/verloskundige	wel/niet	bij	de	geboorte	aanwezig?	
• Is	de	arts/verloskundige	wel/niet	overtuigd	van	de	juistheid	van	gegevens,	dan	

wel	is	deze	met	bepaalde	gegevens	niet	bekend?	
• Datum	van	de	verklaring	
• Gegevens	van	de	arts/verloskundige	die	de	verklaring	heeft	opgemaakt,	inclusief	

diens	naam	en	bevoegdheid	en	bereikbaarheidsgegevens	van	diens	praktijk.		
	
De	Regeling	formulieren	voor	verklaring	arts/verloskundige	bij	aangifte	geboorte	is	een	
wat	bijzonder	geval,	dat	buiten	de	primaire	norm	wordt	gesteld.	De	minister	heeft	met	
deze	regeling	bepaald	(krachtens	het	Besluit	Burgerlijke	Stand	1994,	art.	27)	hoe	het	
formulier	er	uit	ziet	waarmee	de	arts	een	verklaring	aflegt	omtrent	de	geboorte	van	een	
kind	uit	een	welbepaalde	moeder.	De	regeling	gaat	nog	geheel	uit	van	een	papieren	
formulier	dat	met	een	natte	handtekening	wordt	ondertekend.	Hiermee	zijn	er	dus	ook	
geen	vormvoorschriften	voor	de	situatie	dat	een	dergelijke	melding	door	
arts/verloskundige	elektronisch	zou	worden.	Deze	relatief	smalle	scope	is	ook	voor	het	
Besluit	elektronische	dienstverlening	burgerlijke	stand	van	toepassing.	Ook	hier	zijn	er	
geen	normen	gesteld	aan	verklaringen	of	meldingen	vanuit	de	medische	beroepsgroep,	
terwijl	er	aan	andere	aspecten	van	de	digitale	dienstverlening	vrij	gedetailleerde	eisen	
zijn	gesteld.		
	
Voor	de	evaluatie	is	het	wenselijk	om	de	normelementen	wat	beter	te	ordenen.	Dat	is	
hieronder	gedaan:	
	
Onderwerp	 Norm	 Bronnen	
Bereik	 Elektronische	aangifte	

beperkt	tot	vader	of	moeder	
Wet	elektronische	
dienstverlening	
burgerlijke	stand	(Wet	
EDV	BS)	
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Vertrouwelijkheid		
aangifte	

Algemene	norm	 Wet	EDV	BS	

	 Standaarden	TLS	en	DNSSEC	 Besluit	elektronische	
dienstverlening	
burgerlijke	stand	(Besluit	
EDV	BS)	

Toegankelijkheid	
aangiftetoepassing	

Webrichtlijnen	 Besluit	EDV	BS	

Betrouwbare	
identiteitsverificatie	
aangever	

Algemene	norm	 Wet	EDV	BS	

	 Standaard	SAML	 Besluit	EDV	BS	
	 2-factor	authenticatie	DigiD	

(DigiD	Midden	of	hoger)	
Besluit	EDV	BS	

Verklaring	
arts/verloskundige		

Verplichting	voor	de	
aangever	om	te	zorgen	voor	
een	verklaring	van	
arts/verloskundige	

Besluit	Burgerlijke	Stand	
1994	gewijzigd	

	 Verklaring	moet	
rechtstreeks	van	
arts/verloskundige	naar	de	
ABS	

Besluit	Burgerlijke	Stand	
1994	gewijzigd.	Art.	27	lid	
3	(nieuw)	

	 Gegevens:	
a) De	dag,	plaats	en	het	

tijdstip	van	de	geboorte;	
b) Het	geslacht	van	het	

kind;	
c) De	geslachtnaam,	

voornamen,	
geboortedatum,	
woonadres	en	BSN	
(indien	mogelijk)	van	de	
moeder.	

d) Was	de	
arts/verloskundige	
wel/niet	bij	de	geboorte	
aanwezig?	

e) Is	de	arts/verloskundige	
wel/niet	overtuigd	van	
de	juistheid	van	
gegevens,	dan	wel	is	deze	

Wet	EDV	BS	
Besluit	Burgerlijke	Stand	
1994	gewijzigd	
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met	bepaalde	gegevens	
niet	bekend?	

f) Datum	van	de	verklaring	
g) Gegevens	van	de	

arts/verloskundige	die	
de	verklaring	heeft	
opgemaakt,	inclusief	
diens	naam	en	
bevoegdheid	en	
bereikbaarheidsgegevens	
van	diens	praktijk.		

	
Aangifte	gegevens	 a) De	dag,	plaats	en	het	

tijdstip	van	de	
geboorte;	

b) Het	geslacht	van	het	
kind;	

c) De	voornamen	van	
het	kind	

d) De	geslachtnaam,	
voornamen,	
geboortedatum,	
woonadres	en	BSN	
(indien	mogelijk)	van	
de	moeder.	

e) Indien	de	moeder	
aangifte	doet	dient	zij	
haar	BSN	op	te	geven.	
Indien	de	vader	
aangifte	doet	dient	hij	
de	BSN’s	van	moeder	
en	vader	op	te	geven.		

	

Wet	EDV	BS	
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3.2.1 De secondaire norm uitgewerkt: uitvoerbaarheid op grote schaal 
	
De	secondaire	norm	betreft	eisen	die	de	uitvoerbaarheid	op	grote	schaal	stelt.		
	
Onderwerp	 Eis	
Boodschap	naar	de	burger	 Bij	de	invoering	van	de	digitale	geboorteaangifte	dient	de	

boodschap	aan	de	burger	eenvoudig	en	ondubbelzinnig	
te	zijn.	

Opstellen	en	aanleveren	
verklaringen	
arts/verloskundige	

a.	De	levering	en	de	ontvangst	van	de	verklaringen	dient	
voor	de	artsen	en	verloskundigen	alsmede	de	gemeente	
ook	praktisch	uitvoerbaar	te	zijn.	Uniformiteit	van	
procesvoering	en	gehanteerde	formulieren	speelt	hierin	
een	belangrijke	rol.	
b.	De	digitale	aangever	moet	controle	hebben	over	zijn	
verplichting	om	een	verklaring	aan	te	(doen)	leveren.		

Organisatie	werkproces	
en	combineren	
gegevensstromen	

Het	dient	voor	gemeenten	ook	goed	te	doen	te	zijn	om	
direct	toegestuurde	verklaringen	te	combineren	met	de	
aangiftes.	

	
	
	

3.3 Wijze van evalueren 
De	inwinning	van	de	feiten	is	uitgevoerd	aan	de	hand	van:	

• Gesprekken	met	betrokkenen,	te	weten	de	heren	G.	Velders	en	J.	Van	Kempen,	
ABS	respectievelijk	projectleider	bij	de	Gemeente	‘s-Hertogenbosch;	

• Bezichtiging	van	het	webformulier,	voor	zover	dit	gebruikt	kan	worden	zonder	
daadwerkelijk	een	melding	te	verrichten.	

• Bespreking	van	diverse	aspecten	van	de	pilot	in	de	expertgroep	en	de	in	
hoofdstuk	1	genoemde	bredere	projectgroep.	

	 	



DEFINITIEF 

 
	
Oktober	2019	 	 Pagina	16	van	30	
	

	

4 Bevindingen 
	

4.1 Bevindingen aangaande de wettelijke vereisten 
Op	basis	van	de	waarnemingen	zijn	er	de	volgende	bevindingen:	
1) De	gemeente	‘s-Hertogenbosch	biedt	een	beveiligde	website	voor	een	veilige	

communicatie	van	de	aangifte.	Hierbij	wordt	gebruikgemaakt	van	de	TLS-standaard	
(https	in	de	Internetbrowser).	

2) De	identiteit	van	de	aangever	wordt	daarbij	vastgesteld	aan	de	hand	van	DigiD	
Midden;	

3) Met	het	webformulier	wordt	het	mogelijk	gemaakt	om	vader	of	moeder	te	laten	
aangeven,	de	voor	de	aangifte	vereiste	gegevens	worden	inderdaad	uitgevraagd.	’s-
Hertogenbosch	heeft	de	aangiftemogelijkheid	beperkt	tot	die	personen	die	zijn	
gehuwd	of	een	geregistreerd	partnerschap	hebben.	Ook	in	de	situatie	van	een	
voorafgaande	erkenning	van	de	ongeboren	vrucht	kan	aangifte	worden	gedaan.	

4) De	identiteit	van	de	moeder	dan	wel	de	vader	èn	moeder	wordt	uitgevraagd	aan	de	
hand	van	hun	burgerservicenummer.	

5) Het	is	verplicht	om	een	arts/verloskundige	een	verklaring	te	laten	opstellen	en	deze	
wordt	geleverd	aan	de	ABS.	

6) De	verklaringen	van	arts/verloskundige	komen	zowel	direct	in	de	aangifte	mee	
(verplichte	bijlage)	als	via	een	aparte	stroom.	Dit	biedt	de	mogelijkheid	om	te	komen	
tot	een	directe	administratieve	afhandeling	alsmede	een	extra	controlemogelijkheid.	

7) De	gemeente	’s-Hertogenbosch	heeft	de	beveiliging	van	haar	website	uitstekend	op	
orde	blijkens	een	eenvoudig	uit	te	voeren	test	op	www.internet.nl.	De	webapplicatie	
hanteert	bovendien	de	volgende	vereist	standaarden:	
• SAML	als	onderdeel	van	de	toepassing	van	DigiD;	
• TLS	bij	wijze	van	https-beveiliging	van	de	webcommunicatie;	
• De	webhoster	in	kwestie	beveiligt	de	DNS	voor	de	gemeente	’s-Hertogenbosch	

met	DNSSEC;	
• Gemeente	‘s-Hertogenbosch	hanteert	de	webrichtlijnen;	
• Het	gebruik	van	PDF/A	is	niet	aan	de	orde,	aangezien	er	nog	geen	elektronische	

akten	kunnen	worden	opgemaakt;	
• Het	gebruik	van	Digikoppeling	is	niet	van	toepassing,	aangezien	er	geen	

systeemkoppelingen	zijn	met	andere	overheden.	
8) De	gebruikte	applicatie	levert	de	Ambtenaar	Burgerlijke	Stand	een	goed	overzicht	

van	gegevens,	op	basis	waarvan	deze	zijn/haar	onderzoek	kan	uitvoeren.	
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Tabellarisch	afgezet	tegen	de	norm:	
	
	
Onderwerp	 Norm	 Bevinding	
Bereik	 Elektronische	aangifte	

beperkt	tot	vader	of	moeder	
Ja.	Het	kan	ook	de	
‘medemoeder’	zijn	in	
plaats	van	de	vader.	Ook	
de	situatie	van	
voorafgaande	erkenning	
is	mogelijk	

Vertrouwelijkheid		
aangifte	

Algemene	norm	 	

	 Standaarden	TLS	en	DNSSEC	 Aan	de	relevante	
standaarden	in	het	Besluit	
EDV	BS	wordt	voldaan,	
inclusief	TLS	en	DNSSEC	

Toegankelijkheid	
aangiftetoepassing	

Webrichtlijnen	 Aan	de	relevante	
standaarden	in	het	Besluit	
EDV	BS	wordt	voldaan,	
inclusief	de	
webrichtlijnen	

Betrouwbare	
identiteitsverificatie	
aangever	

Algemene	norm	 	

	 Standaard	SAML	 Aan	de	relevante	
standaarden	in	het	Besluit	
EDV	BS	wordt	voldaan,	
inclusief	SAML	

	 2-factor	authenticatie	DigiD	
(DigiD	Midden	of	hoger)	

DigiD	Midden	(met	SMS)	
is	afgedwongen	als	
laagste	niveau	van	
authenticatie.	

Verklaring	
arts/verloskundige		

Verplichting	 Ja,	deze	moet	als	
verplichte	bijlage	worden	
meegestuurd	bij	de	
aangifte.	

	 Rechtstreeks	van	
arts/verloskundige	naar	ABS	

Ja,	de	verklaringen	gaan	
tevens	via	een	‘papieren	
stroom’	naar	de	gemeente	
en	vandaar	naar	de	ABS.	

	 Gegevens:	 Het	reeds	voor	de	balie	
gebruikte	(papieren)	
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h) De	dag,	plaats	en	het	
tijdstip	van	de	geboorte;	

i) Het	geslacht	van	het	
kind;	

j) De	geslachtnaam,	
voornamen,	
geboortedatum,	
woonadres	en	BSN	
(indien	mogelijk)	van	de	
moeder.	

k) Was	de	
arts/verloskundige	
wel/niet	bij	de	geboorte	
aanwezig?	

l) Is	de	arts/verloskundige	
wel/niet	overtuigd	van	
de	juistheid	van	
gegevens,	danwel	is	deze	
met	bepaalde	gegevens	
niet	bekend?	

m) Datum	van	de	verklaring	
n) Gegevens	van	de	

arts/verloskundige	die	
de	verklaring	heeft	
opgemaakt,	inclusief	
diens	naam	en	
bevoegdheid	en	
bereikbaarheidsgegevens	
van	diens	praktijk.		

	

formulier	wordt	
gehanteerd	voor	de	
verklaring	van	
arts/verloskundige.	Dit	
formulier	omvat	alle	
vereiste	gegevens.	Het	
formulier	wijkt	in	opmaak	
af	van	het	wettelijk	
voorgeschreven	model.	
	
Voor	de	digitale	aangifte	
is	er	echter	geen	sprake	
van	een	verplichting	van	
enig	formaat.	Vanuit	deze	
optiek	valt	’s-
Hertogenbosch	binnen	de	
wet.		

Aangifte	gegevens	 f) De	dag,	plaats	en	het	
tijdstip	van	de	
geboorte;	

g) Het	geslacht	van	het	
kind;	

h) De	voornamen	van	
het	kind	

i) De	geslachtnaam,	
voornamen,	
geboortedatum,	
woonadres	en	BSN	

Ja,	genoemde	gegevens	
worden	uitgevraagd	in	de	
aangifte-toepassing	van	
de	gemeente.	
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(indien	mogelijk)	van	
de	moeder.	

j) Indien	de	moeder	
aangifte	doet	dient	zij	
haar	BSN	op	te	geven.	
Indien	de	vader	
aangifte	doet	dient	hij	
de	BSN’s	van	moeder	
en	vader	op	te	geven.		

	
	

4.2 Bevindingen uitvoerbaarheid op grote schaal 
Op	het	gebied	van	de	praktische	uitvoerbaarheid	op	grote	schaal	constateren	we	dat	de	
wet-	en	regelgeving	de	uitvoering	voor	een	aantal	problemen	stelt.	Wij	lichten	deze	
punten	wat	uitgebreider	toe:	

1) De	communicatie	en	marketing	naar	de	burger.		
De	gemeente	die	de	digitale	geboorteaangifte	mogelijk	wil	maken	dient	de	
medewerking	te	verkrijgen	van	artsen	en	verloskundigen	die	actief	zijn	binnen	de	
gemeentegrenzen.	In	praktijk	gaat	dat	dus	vooral	om	de	artsen	in	het	ziekenhuis	
of	de	ziekenhuizen	die	binnen	de	gemeentegrenzen	zijn	gelegen	en	de	
verloskundigen	die	actief	zijn	met	thuisbevallingen	binnen	de	gemeentegrenzen.	
Aanvullend	kan	het	dan	gaan	om	huisartsen.	
Deze	vrijwillige	medewerking	is	van	belang	omdat	artsen	en	verloskundigen	bij	
een	digitale	aangifte	een	verklaring	dienen	op	te	stellen	en	die	aan	de	ABS	
moeten	doen	toekomen.	De	wetgever	legt	aan	deze	artsen	en	verloskundigen	
echter	geen	verplichting	op.	
De	kans	bestaat	dus	dat	artsen	of	verloskundigen	besluiten	niet	mee	te	werken,	
wat	de	boodschap	van	de	gemeente	richting	de	burger	ingewikkeld	maakt:	
“Digitale	geboorteaangifte	mogelijk,	maar	check	bij	uw	arts	of	verloskundige	of	
het	echt	kan.”	Als	er	wordt	besloten	om	de	‘marketing’	van	de	digitale	
geboorteaangifte	vooral	via	de	zorgaanbieders	te	laten	verlopen	is	dat	ook	niet	
zonder	complicaties.	Voor	ziekenhuizen,	die	immers	in	een	bepaalde	gemeente	
zijn	gevestigd,	is	het	een	eenvoudig	en	eenduidig	verhaal	richting	de	burger.	(Het	
kan	overigens	gecompliceerder	worden	als	ziekenhuizen	in	meerdere	gemeenten	
vestigingen	hebben.)	Verloskundige	praktijken	daarentegen	hebben	geregeld	te	
maken	met	meerdere	gemeenten,	die	al	dan	niet	een	digitale	geboorteaangifte	
toestaan.	Ook	verloskundige	praktijken	worden	zo	mogelijk	gedwongen	om	een	
wat	complexe	boodschap	af	te	geven	aan	hun	klanten	“Digitale	geboorteaangifte	
kan,	voor	klanten	in	gemeente	X.”	Verloskundigen	kunnen	echter	wèl	klanten	
selecteren	die	een	thuisbevalling	plannen	in	een	gemeente	met	digitale	
aangiftemogelijkheid.	In	dat	geval	is	de	boodschap	wèl	eenvoudig	en	eenduidig.		
Omdat	tempoverschillen	tussen	artsen/verloskundigen	alsmede	gemeenten	niet	
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zijn	te	vermijden,	is	de	boodschap	naar	de	burger	toe	dus	alleen	eenvoudig	en	
eenduidig	indien	de	communicatie	richting	de	burger	primair	verloopt	via	de	
zorgaanbieder.	

2) Laagdrempelige	en	uniforme	aanlevering	van	de	verklaring.	
De	aanlevering	van	de	verklaring	moet	voor	een	arts	of	verloskundige	praktisch	
uitvoerbaar	zijn.	En	ook	de	aangever	moet	zonder	al	te	veel	moeite	kunnen	
aangeven.	Laagdrempelige	uitvoeringsprocessen	en	uniformiteit	zijn	dan	van	
belang.	
We	constateren	dat	de	vrijheden	die	momenteel	worden	geboden	(voor	
gemeenten,	voor	artsen	en	verloskundigen,	voor	de	aangever)	leiden	tot	meer	
variatie	dan	gewenst.	De	lasten	voor	het	gebrek	aan	uniformiteit	komen	vooral	
bij	de	artsen	en	verloskundigen	te	liggen,	wat	hun	enthousiasme	om	met	dit	soort	
dienstverlening	mee	te	werken	negatief	kan	beïnvloeden.	We	lichten	dit	
hieronder	toe:	
• Allereerst	is	er	de	noodzaak	tot	het	afgeven	van	een	verklaring.	Moet	een	

verklaring	überhaupt	worden	opgesteld?	Gaat	de	arts	aan	de	burger	vragen	of	
er	digitaal	aangifte	gedaan	gaat	worden	en	gaat	deze	afhankelijk	hiervan	wel	
of	juist	geen	verklaring	opstellen?	Dat	levert	dus	een	‘afslag’	in	het	proces	van	
de	zorgaanbieder	op,	wat	de	gewenste	uniformiteit	vermindert.	

• Ten	tweede	is	er	de	wijze	waarop	een	verklaring	wordt	opgesteld	en	de	weg	
waarlangs	deze	bij	de	ABS	komt.	Idealiter	is	de	werkwijze	voor	de	
zorgaanbieder	zoveel	mogelijk	identiek	voor	het	afgeven	van	een	verklaring,	
ongeacht	of	het	een	digitale	aangifte	of	een	aangifte	in	persoon	betreft.	Maar	
hetgeen	in	Besluit	Burgerlijke	Stand,	artikel	27	lid	3	nieuw	is	bepaald,	verzet	
zich	hiertegen.	In	het	geval	van	een	aangifte	in	persoon	wordt	de	verklaring	
op	papier	opgesteld	en	in	een	gesloten	envelop	met	de	burger	meegegeven.	In	
het	geval	van	een	digitale	aangifte	gaat	de	verklaring	rechtstreeks	naar	de	ABS,	
zonder	tussenkomst	van	de	burger.	In	het	laatste	geval	kan	overigens	worden	
gekozen	voor	een	verklaring	op	papier	of	een	elektronische	verklaring.	

• Ten	derde	moet	een	werkproces	recht	doen	aan	het	feit	dat	de	aangever	zorg	
moet	dragen	voor	de	verklaring	van	de	arts.	Een	logisch	voortvloeisel	hieruit	
is	dat	de	aangever	dan	ook	in	een	positie	komt	om	zich	te	vergewissen	dat	de	
arts/verloskundige	een	verklaring	heeft	aangeleverd	aan	de	ABS.	Iets	dat	niet	
triviaal	is,	gegeven	de	verplichting	om	de	verklaring	rechtstreeks	van	de	
arts/verloskundige	naar	de	ABS	te	sturen.	
De	ontwerpers	die	oplossingen	voor	de	digitale	geboorteaangifte	ontwerpen	
zullen	hier	dan	ook	tot	verschillende	oplossingen	komen,	wat	de	
uitvoeringspraktijk	wederom	minder	uniform	zal	maken	dan	gewenst.	We	
zien	nu	al	dat	de	oplossing	die	de	gemeente	’s-Hertogenbosch	heeft	gekozen	
wezenlijk	anders	is	dan	de	oplossing	die	een	van	de	grote	gemeentelijke	IT-
leveranciers	heeft	ontwikkeld.	
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3) Verwerking	aan	de	kant	van	de	gemeente.	
De	aangever	geeft	aan	bij	de	gemeente	in	casu	de	ABS.	Ook	de	verklaring	van	
arts/verloskundige	is	gericht	aan	de	ABS.	Omdat	de	wetgever	heeft	bepaald	dat	
de	verklaring	rechtstreeks	naar	de	ABS	wordt	gestuurd	door	de	
arts/verloskundige	betreft	het	hier	in	principe	twee	separate	stromen,	die	door	
de	ABS	zijn	te	combineren.	Eventueel	kan	software	zorgen	voor	het	combineren	
van	deze	twee	stromen,	zodat	de	controle	door	de	ABS	van	de	bij	een	aangifte	
behorende	verklaring	laagdrempeliger	wordt.	
We	wijzen	op	enkele	knelpunten	die	het	bovenstaande	in	de	uitvoering	met	zich	
meebrengt:	
• Het	is	niet	triviaal	om	software	te	maken	die	beide	bovengenoemde	stromen,	

indien	ze	bij	de	gemeente	separaat	binnenkomen,	ook	feitelijk	combineren.	
Iets	dat	de	controle	door	de	ABS	van	de	verklaringen	van	arts/verloskundige	
in	hoge	mate	zou	bevorderen.	Voor	dit	combineren	is	feitelijk	specifieke	
software	in	burgerzaaksystemen	in	te	bouwen	die	beide	‘halve	zaken’,	te	
weten	de	digitale	geboorteaangifte	zonder	verklaring	en	de	verklaring	van	de	
arts/verloskundige,	automatisch	samenvoegt	tot	een	nieuwe	zaak.	We	zien	
zulke	oplossingen	dan	ook	(nog?)	niet	in	de	markt	aangeboden.	In	de	praktijk	
gaat	dit	betekenen	dit	dat	de	ABS	de	verklaring	van	de	arts/verloskundige	
met	de	hand	bij	de	behandeling	van	de	digitale	geboorteaangifte	dient	toe	te	
voegen.	

• Bovendien	dient	er	rekening	te	worden	gehouden	met	de	situatie	dat	een	
vereiste	verklaring	vanuit	arts/verloskundige	niet	binnenkomt.	Een	situatie	
met	als	het	ware	‘halve	aangiftes’.	Hoewel	de	verplichting	voor	deze	
verklaring	door	de	wetgever	bij	de	aangever	is	gelegd,	is	feitelijk	slechts	de	
gemeente	in	de	positie	om	op	een	dergelijk	administratief	verzuim	te	
rappelleren,	aangezien	deze	verklaring	rechtstreeks	naar	de	ABS	wordt	
gestuurd.		

	
Hoe	zwaarwegend	zijn	bovengenoemde	knelpunten	nu	en	in	hoeverre	zijn	er	
oplossingen	voorhanden?	Zoals	we	hierboven	reeds	constateren	is	de	boodschap	
richting	de	burger	redelijk	eenvoudig	en	eenduidig,	indien	we	de	marketing	van	de	
digitale	geboorteaangifte	via	de	zorgaanbieder	laten	verlopen.	Dit	punt	is	dus	redelijk	
eenvoudig	op	te	lossen,	hoewel	het	verschil	tussen	de	aangifte	in	persoon	en	de	digitale	
aangifte	onvermijdelijk	blijft.	
Resteren	de	hierboven	onder	punten	2	en	3	geconstateerde	knelpunten	in	
procesinrichting	en	IT.	
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We	wegen	de	zwaarte	van	knelpunten	2	en	3	af	aan	de	hand	van	een	aantal	
oplossingsrichtingen.	We	introduceren	de	volgende	oplossingsrichtingen:	
a) De	aangifte	en	verklaring	worden	in	één	proces	–	in	tijd	en	plaats	gecombineerd	dus	-	

digitaal	gegenereerd	en	ingestuurd	naar	de	gemeente.	
Aangever	en	arts/verloskundige	zijn	op	goede	wijze	geauthenticeerd.	Eventueel	
wordt	ook	nog	gebruik	gemaakt	van	een	digitale	handtekening.	Eén	van	de	
gemeentelijke	ICT-leveranciers	heeft	zo’n	oplossing	ontwikkeld	en	deze	is	reeds	
beschikbaar	voor	haar	vaste	klanten	(circa	130,	met	name	kleine	en	middelgrote,	
gemeenten).	In	deze	situatie	is	het	overigens	weer	een	aandachtspunt	dat	de	
aangever	wel	zijn/haar	DigiD	paraat	moet	hebben.	(Bevallen	in	het	ziekenhuis:	DigiD	
mee!)	
In	andere	oplossingsvarianten	zijn	de	processen	voor	de	aangifte	en	het	proces	voor	
de	verklaring	gescheiden.	
	

b) De	arts/verloskundige	produceert	desgewenst	een	digitale	en	digitaal	ondertekende	
variant	van	de	verklaring	en	stelt	deze	aan	de	burger	ter	beschikking.	
De	burger	ontvangt	dus	een	envelop	met	daarin	een	papieren	verklaring	(voor	de	
aangifte	in	persoon	aan	de	balie)	en/of	een	digitale	versie.	
De	aangever	kan	bij	keuze	voor	een	digitale	aangifte	de	digitale	aangifte	uploaden	als	
onderdeel	van	de	aangifte.	Hoewel	de	verklaringen	in	het	proces	dan	niet	
‘rechtstreeks’	naar	de	ABS	gaan,	is	aan	de	intentie	van	de	wetgever	wel	voldaan.	Door	
de	digitale	ondertekening	is	er	immers	geen	mogelijkheid	voor	de	aangever	om	een	
vervalste	verklaring	in	te	voegen	of	een	bestaande	verklaring	aan	te	passen.	
Zodoende	worden	de	fraudemogelijkheden	ondervangen	waarop	de	eis	van	de	
‘rechtstreekse’	aanlevering	is	gericht.	Bovendien	is	in	deze	variant	de	aangever	ook	
goed	in	staat	om	zijn	verplichting	tot	aanlevering	van	de	verklaring	waar	te	maken.	
Daarnaast	zijn	desgewenst	ook	eenvoudig	maatregelen	te	treffen	waarmee	het	
mogelijk	is	om	te	voorkomen	dat	dergelijke	verklaringen	in	de	handen	van	
onbevoegden	komen,	door	deze	verklaringen	uitsluitend	via	een	beveiligd	kanaal	te	
verstrekken	en/of	door	de	verklaring	te	vercijferen	zodat	deze	uitsluitend	door	de	
gemeente	in	casu	de	ABS	is	te	lezen.	
Een	dergelijke	variant	is	voor	zover	bekend	niet	in	voorbereiding	bij	IT-leveranciers.	
Dit	is	wel	als	een	gemis	aan	te	merken	omdat	dit	wel	een	prettige	oplossing	zou	
kunnen	zijn,	zeker	in	die	gemeenten	waarbij	aangifte	in	persoon	géén	verklaring	
nodig	is.	
De	identiteitsverificatie	die	de	arts/verloskundige	dient	uit	te	voeren	kan	bovendien	
met	slimme	mobiele	oplossingen	vereenvoudigd	worden,	bijvoorbeeld	door	met	een	
NFC	telefoon	een	identeitsdocument	(in	ieder	geval	paspoort,	ID-card,	rijbewijs)	te	
controleren.	De	arts/verloskundige	heeft	dan	niet	meer	te	doen	dan	te	controleren	
dat	het	document	ook	overeenkomt	met	de	moeder	in	kwestie	en	de	gegevens	
omtrent	de	geboorte	(tijd,	plaats,	geslacht	kind)	toe	te	voegen,	alvorens	deze	
gegevens	digitaal	te	ondertekenen,	bijvoorbeeld	door	een	PIN	in	te	voeren.	
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c) De	arts/verloskundige	stelt	altijd	een	papieren	verklaring	in	tweevoud	op.	
De	arts/verloskundige	geeft	één	exemplaar	mee	aan	de	burger	en	stuurt	één	
exemplaar	naar	de	gemeente	c.q.	de	ABS.	De	aangever	stuurt	een	scan	van	de	
verklaring	mee	met	de	aangifte.	De	arts/verloskundige	stuurt	de	papieren	versie	
rechtstreeks	naar	de	gemeente.	Deze	variant	is	gekozen	door	de	gemeente	’s-
Hertogenbosch.	Met	name	is	dit	een	goed	werkbare	variant	voor	die	gemeenten	die	
ook	bij	aangifte	in	persoon	al	een	verklaring	vereisen.		
NB1	Varianten	waarbij	de	verklaringen	richting	gemeente	/	ABS	langs	digitale	weg	
worden	verstuurd	zijn	daarbij	denkbaar.	
NB2	Varianten	waarbij	de	controlewerkzaamheden	van	de	ABS	worden	
vereenvoudigd	door	de	aangiftes	en	verklaringen	te	combineren	zijn	ook	mogelijk,	
met	name	als	mogelijke	vervolgstap.	

	
Vatten	we	dit	tabellarisch	samen,	dan	moeten	we	constateren	dat	er	weliswaar	
praktische	knelpunten	zijn,	maar	dat	die	met	de	juiste	afspraken	en	inzet	van	de	juiste	IT	
in	aanzienlijke	mate	zijn	te	mitigeren:	
	
Onderwerp	 Eis	 Bevindingen	
Boodschap	naar	de	burger	 Bij	de	invoering	van	de	

digitale	geboorteaangifte	
dient	de	boodschap	aan	de	
burger	eenvoudig	en	
ondubbelzinnig	te	zijn.	

• Eén	landelijke	
boodschap	blijft	uiterst	
algemeen	(‘digitale	
geboorteaangifte	
mogelijk’).	

• Het	verschil	tussen	
aangifte	in	persoon	en	
digitale	aangifte	blijft	
overeind,	wat	goede	
voorlichting	vanuit	de	
gemeente	lastiger	
maakt.	

• De	boodschap	is	
eenvoudig	en	
eenduidig	voor	de	
burger	als	de	
marketing	verloopt	via	
de	zorgaanbieders	en	
gericht	is	op	de	eisen	
die	voor	digitale	
aangifte	in	die	
specifieke	situatie	
(ziekenhuis,	
thuisbevalling,	proces	
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vd	gemeente)	van	
toepassing	zijn.	

Opstellen	en	aanleveren	
verklaringen	
arts/verloskundige	

a.	De	levering	en	de	
ontvangst	van	de	
verklaringen	dient	voor	de	
artsen	en	verloskundigen	
alsmede	de	gemeente	ook	
praktisch	uitvoerbaar	te	
zijn.	Uniformiteit	van	
procesvoering	en	
gehanteerde	formulieren	
speelt	hierin	een	
belangrijke	rol.	
	

• Uniformiteit	is	een	
aandachtspunt.	Met	
name	krijgen	
verloskundigen	te	
maken	met	
verschillende	situaties	
in	verschillende	
gemeenten.	Een	
algemeen	
geaccepteerde	
standaard	voor	een	
digitale	(en	digitaal	
ondertekende)	
verklaring	is	zeer	
wenselijk	om	de	
uniformiteit	te	borgen.	

• Er	is	echter	een	kant-
en-klare	ICT-oplossing	
voorhanden	voor	die	
gevallen	dat	aangifte	
en	verklaring	in	één	
proces	worden	
gecombineerd.	Deze	is	
beschikbaar	voor	de	
vaste	klanten	van	een	
van	de	gemeentelijke	
IT-leveranciers,	
waarmee	een	deel	van	
de	gemeentelijke	markt	
is	te	bedienen.	

	 b.	De	digitale	aangever	
moet	controle	hebben	over	
zijn	verplichting	om	een	
verklaring	aan	te	(doen)	
leveren.	

Rechtstreekse	aanlevering	
van	de	verklaring	aan	de	
ABS	verhoudt	zich	naar	de	
letter	niet	goed	tot	een	
verplichting	van	de	
aangever	om	te	zorgen	
voor	deze	verklaring.	Met	
de	geschetste	
oplossingsvarianten	is	
hierin	echter	een	
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praktische	modus	
operandi	te	
verwezenlijken.		

Organisatie	werkproces	
en	combineren	
gegevensstromen	

Het	dient	voor	gemeenten	
ook	goed	te	doen	te	zijn	
om	direct	toegestuurde	
verklaringen	te	
combineren	met	de	
aangiftes.	

Dit	is	nu	alleen	mogelijk	
door	extra	(handmatige)	
werkprocessen	te	
introduceren,	aangezien	
voor	het	geautomatiseerd	
combineren	geen	
laagdrempelige	
oplossingen	voorhanden	
zijn.	

	
	
Alles	wegende	zijn	het	bovenstaande	zeker	geen	‘showstoppers’,	maar	is	er	wel	sprake	
van	serieuze	aandachtspunten.	Aandachtspunten	die	met	vrijwillige	afspraken	tussen	de	
betrokkenen	(gemeenten,	VNG,	NVvB,	IT-leveranciers,	betrokken	medische	koepels)	
echter	wel	zijn	te	reduceren.	
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5 Conclusies en aanbevelingen 
Op	basis	van	de	pilot	in	’s-Hertogenbosch	is	te	concluderen	dat	het	mogelijk	is	voor	een	
gemeente	om	een	digitale	geboorteaangifte	in	te	richten,	die	aan	alle	gestelde	wettelijke	
eisen	voldoet.	Bovendien	blijkt	de	gemeente	in	de	pilot	een	vormgeving	van	de	aangifte	
te	hebben	gevonden	die	door	de	pilotdeelnemers	werd	begrepen	en	gewaardeerd.	Er	
zijn	derhalve	er	geen	bezwaren	om	de	wettelijke	bepalingen	voor	de	digitale	
geboorteaangifte	in	werking	te	laten	treden,	met	inachtneming	van	de	hieronder	
genoemde	aandachtspunten.		
	
Het	is	bovendien	vastgesteld	dat	een	van	de	IT-leveranciers,	die	een	markt	bedient	van	
circa	130,	met	name	kleine	en	middelgrote	gemeenten,	een	geschikte	oplossing	
voorhanden	heeft	die	aan	de	gestelde	eisen	lijkt	te	voldoen.	(‘Lijkt’,	want	deze	oplossing	
is	slechts	oppervlakkig	onderzocht).	
	
Op	basis	van	bovenstaande	punten	is	aan	te	bevelen	om	de	betreffende	wettelijke	
bepalingen	zonder	verder	uitstel	in	werking	te	laten	treden,	ondanks	het	bestaan	van	
enkele	aandachtspunten.	
	
Een	relevant	detail	bij	de	inwerkingtreding	van	de	relevante	wettelijke	bepalingen	
betreft	de	Regeling	formulieren	voor	verklaring	arts/verloskundige	bij	aangifte	geboorte.	
Voor	de	digitale	situatie	bevat	deze	regeling	geen	bepalingen,	zodat	de	uitvoering	de	
facto	terugvalt	op	hetgeen	in	het	Besluit	Burgerlijke	Stand	1994	is	bepaald,	in	het	
bijzonder	de	verplicht	aan	te	leveren	gegevens.	Op	de	keper	beschouwd	is	dit	voor	de	
uitvoering	voldoende.	Deze	regeling	kan	om	redenen	van	duidelijkheid	voor	de	digitale	
aangifte	expliciet	buiten	werking	worden	gesteld.	
	
Naast	bovengenoemde	belangrijkste	conclusies	en	aanbevelingen	zijn	er	ook	praktische	
aandachtspunten	gebleken	in	en	naar	aanleiding	van	de	pilot	bij	’s-Hertogenbosch.	Deze	
aandachtspunten	komen	met	name	voort	uit	de	verplichting	tot	het	aanleveren	van	een	
verklaring	door	arts/verloskundige	aan	de	Ambtenaar	Burgerlijke	Stand	bij	een	digitale	
geboorteaangifte.	Een	verplichting	die	is	ingegeven	door	de	wens	om	geboortefraude	
tegen	te	gaan.	Bespreking	in	breder	verband	doet	vermoeden	dat	ook	veel	andere	
gemeenten	tegen	vergelijkbare	punten	op	zullen	lopen,	wat	de	invoering	naar	
verwachting	zal	vertragen.	Deze	aandachtspunten	vragen	derhalve	om	gerichte	actie.	
	
Voordat	we	genoemde	aandachtspunten	behandelen,	is	vast	te	stellen	dat	een	aantal	
gemeenten	van	mening	is	dat	een	verplichting	voor	het	aanleveren	van	de	verklaring	
door	de	arts/verloskundige	ongewenst	is.	Of	preciezer,	dat	er	geen	verschillen	dienen	te	
zijn	tussen	de	aangifte	in	persoon	en	de	digitale	aangifte,	iets	dat	binnen	het	wettelijk	
kader	slechts	mogelijk	is	door	in	alle	gevallen	een	verklaring	van	arts/verloskundige	te	
vereisen.	En	dat	dit	sowieso	onderwerp	van	gemeentelijk	beleid	zou	moeten	zijn.	
Standpunten	die	door	de	voorliggende	wettelijke	bepalingen	worden	doorkruist.	Dit	zijn	



DEFINITIEF 

 
	
Oktober	2019	 	 Pagina	27	van	30	
	

echter	ook	punten	die	in	de	parlementaire	behandeling	uitvoerig	aan	bod	zijn	geweest	
en	op	welk	punt	de	wetgever	ook	een	heel	gericht	besluit	heeft	genomen.	Derhalve	valt	
dit	onderwerp	buiten	de	scope	van	dit	evaluatierapport.	Uitgangspunt	voor	deze	
pilotevaluatie	is	onverkort	de	wettelijk	vastgestelde	situatie,	waarbij	in	het	geval	van	
een	digitale	geboorteaangifte	verplicht	is	om	een	verklaring	van	arts/verloskundige	aan	
te	leveren.	
In	de	parlementaire	behandeling	zijn	de	consequenties	voor	de	uitvoering	uiteraard	niet	
uitvoerig	aan	bod	gekomen.	Deze	zijn	dan	ook	nadrukkelijk	wel	binnen	de	scope	van	dit	
rapport	en	zoals	gezegd	levert	dat	een	aantal	aandachtspunten	op.	
	
Aandachtspunten	in	de	uitvoering,	die	de	pilot	in	’s-Hertogenbosch	(inclusief	de	bredere	
discussie	naar	aanleiding	van	die	pilot)	aan	het	licht	heeft	gebracht	zijn	beschreven	in	
paragraaf	4.2.	Wij	vatten	hieronder	samen:	
1. De	boodschap	richting	de	burger	omtrent	de	mogelijkheid	voor	een	digitale	

geboorteaangifte	en	de	wijze	waarop	deze	verloopt,	is	afhankelijk	van	de	situatie	bij	
een	gemeente	en	de	specifieke	betrokken	arts/verloskundige	zodra	iets	meer	dan	de	
meest	algemene	boodschap	wordt	verkondigd.	Die	verscheidenheid	zou	eenvoudig	
tot	een	verwarrende	communicatie	naar	de	burger	kunnen	leiden.	Eén	landelijke	
boodschap	over	de	digitale	geboorteaangifte	is	niet	mogelijk,	anders	dan	dat	de	wet	
het	mogelijk	maakt.		

2. De	processen	bij	artsen	en	verloskundigen	om	te	komen	tot	een	verklaring	omtrent	
de	geboorte,	kennen	potentieel	een	aanzienlijke	verscheidenheid.	Ten	eerste	betreft	
dit	verschillen	binnen	een	enkele	gemeente,	veroorzaakt	door	het	verschil	tussen	de	
aangifte	in	persoon	en	de	digitale	aangifte	(inclusief	de	praktische	vormgeving	van	
die	wijzen	van	aangifte).	Ten	tweede	zijn	er	verschillen	tussen	gemeenten,	waarmee	
ziekenhuizen	met	vestigingen	in	meerdere	gemeenten	te	maken	krijgen	alsmede	
verloskundige	praktijken	die	thuisbevallingen	doen	in	meerdere	gemeenten.	
Het	zijn	met	name	de	verschillen	in	de	vorm	en	wijze	van	aanlevering	van	de	
verklaring	van	de	arts/verloskundige	die	complexiteit	kunnen	veroorzaken	bij	die	
artsen	en	verloskundigen.	Een	complexiteit	die	zoveel	mogelijk	dient	te	worden	
voorkómen	of	weggenomen.	

3. De	verschillen	in	de	weg	die	een	verklaring	van	de	arts/verloskundige	gaat,	te	weten	
via	de	aangever	in	het	geval	van	aangifte	in	persoon	en	rechtstreeks	in	het	geval	van	
digitale	aangifte,	leidt	in	het	bijzonder	tot	ongewenste	complexiteit.	Complexiteit	die	
het	enthousiasme	van	de	artsen/verloskundigen	voor	de	digitale	geboorteaangifte	
zal	temperen.	

4. Laagdrempelige	methoden	voor	artsen	en	verloskundigen	om	te	komen	tot	de	
vereiste	verklaring	en	deze	aan	te	leveren	zijn	van	groot	belang	gebleken	voor	een	
soepele	invoering.	Omgekeerd	is	in	de	pilot	in	’s-Hertogenbosch	de	afwezigheid	van	
laagdrempelige	methoden	een	aanzienlijke	vertragende	factor	gebleken	in	de	
invoering	van	de	digitale	geboorteaangifte.	Waar	de	inbouw	van	faciliteiten	hiervoor	
in	de	bestaande	IT-pakketten	van	de	betreffende	zorgaanbieders	op	termijn	is	te	
overwegen,	is	dit	geen	snelle	invoeringsroute.	Voor	de	snelle	toename	van	digitale	
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geboorteaangiftes	zijn	meer	losstaande	oplossingen	te	prefereren,	in	ieder	geval	op	
de	korte	termijn	(enkele	jaren).	
	

Aanbevelingen	die	hieraan	gekoppeld	zijn:	
1. Communiceer	details	omtrent	de	digitale	geboorteaangifte	via	de	ziekenhuizen,	

verloskundige	praktijken	en	huisartsen.	Zij	kunnen	de	communicatie	naar	de	burger	
in	kwestie	op	de	van	toepassing	zijnde	vorm	van	digitale	geboorteaangifte	
toesnijden,	zodat	de	verscheidenheid	van	procesgangen	en	oplossingen	voor	de	
aangever	verborgen	blijft.	Uiteraard	dienen	zij	in	het	uitwerken	van	de	
communicatie	de	voor	hun	relevante	gemeenten	wel	te	betrekken.	

2. Gemeenten	kunnen	overwegen	de	binnengemeentelijke	verschillen	te	beperken	of	
op	te	heffen.	Dat	kan	bijvoorbeeld	door	in	alle	gevallen	een	verklaring	van	de	
arts/verloskundige	te	vereisen	en	hiervoor	een	eenduidige	vorm	en	wijze	van	
aanlevering	af	te	spreken	met	artsen	en	verloskundigen	die	binnen	de	
gemeentegrenzen	actief	zijn.	

3. Met	notie	van	rechtstreekse	levering	van	de	verklaring	van	de	arts/verloskundige	aan	
de	gemeente	in	casu	de	ABS	kan	op	een	aantal	manieren	worden	omgegaan,	conform	
de	oplossingen	beschreven	in	paragraaf	4.2.	We	bevelen	aan	om	de	levering	van	de	
verklaring	ook	via	de	aangever	te	kunnen	laten	verlopen,	waarbij	die	verklaring	wel	
op	adequate	wijze	dient	te	worden	beveiligd.	Die	beveiliging	dient	de	beveiliging	dan	
end-to-end	te	borgen	tussen	arts/verloskundige	enerzijds	en	de	gemeente	(in	casu	
de	ABS)	anderzijds.	Een	dergelijke	beveiliging	is	relatief	eenvoudig	te	realiseren.	

4. In	verband	met	bovenstaande	punt	is	aan	te	bevelen	om	de	in	het	Besluit	Burgerlijke	
Stand,	artikel	27	lid	3	nieuw	gestelde	eis	expliciet	ruim	te	interpreteren,	zoals	ook	
beschreven	in	paragraaf	4.2.	(Desgewenst	zou	ook	overwogen	kunnen	worden	dit	
artikel	in	het	geheel	niet	in	werking	te	laten	treden.	In	dat	geval	blijven	de	noodzaak	
van	de	verklaring,	de	gegevens	in	de	verklaring	en	de	eis	tot	ondertekening	zonder	
meer	overeind.	De	eis	tot	ondertekening	die	gesteld	wordt	aan	dergelijke	
verklaringen	is	dan	te	begrijpen	als	een	eis	voor	het	gebruik	van	een	digitale	
handtekening	in	geval	van	een	digitale	verklaring.)	
Dit	behoeft	overigens	wel	nadere	invulling,	omdat	het	Besluit	elektronische	
dienstverlening	Burgerlijke	Stand	geen	beveiligingseisen	stelt	aan	deze	verklaringen	
en	hun	ondertekening.	Omtrent	het	betrouwbaarheidsniveau	van	de	digitale	
ondertekening	zou	dan	immers	enige	onzekerheid	kunnen	blijven	bestaan	ondanks	
richtlijnen	die	aan	betrouwbaarheidsniveaus	van	ondertekening	zijn	gesteld	door	
het	Forum	Standaardisatie	in	de	Handreiking	Betrouwbaarheidsniveaus.	

5. Bovenstaande	twee	punten	-	aanlevering	van	de	verklaring	kan	ook	via	de	aangever	
verlopen	mits	end-to-end	beveiligd	-	hebben	als	aanvullend	voordeel	dat	hiermee	de	
aangever	ook	in	een	positie	kan	worden	gebracht	die	beter	passend	is	bij	diens	
verantwoordelijkheid	om	zorg	te	dragen	voor	de	betreffende	verklaring.	In	
aanvulling	daarop	is	het	om	redenen	van	helderheid	aan	te	bevelen	dat	de	wetgever	
aan	artsen/verloskundigen	een	eenduidige	verplichting	oplegt	voor	het	opstellen	en	
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leveren	van	die	verklaring.	(NB	Dit	aspect	zou	meegenomen	kunnen	worden	in	een	
toekomstige	evaluatie.)	

6. Omdat	een	aanzienlijke	variëteit	aan	oplossingen	mogelijk	is,	is	het	aan	te	bevelen	
om	met	name	de	digitale	verklaring	van	arts/verloskundige	landelijk	te	
standaardiseren.	Die	verklaring	zou	uitsluitend	dienen	te	worden	gestandaardiseerd	
op	het	technische	bericht	dat	deze	verklaring	bevat,	alsmede	de	beveiliging	en	het	
transport	hiervan.	De	verschijningsvorm	van	de	oplossing	waarmee	deze	verklaring	
wordt	voortgebracht	dient	juist	vrij	te	worden	gelaten,	zodat	partijen	hier	met	
creatieve	oplossingen	kunnen	komen.	VNG	en/of	NVvB	zouden	met	deze	
standaardisatie	belast	kunnen	worden.	

	
Na	inwerkintreding	van	de	wettelijke	bepalingen	voor	de	digitale	geboorteaangifte	start	
een	periode	waarin	verschillende	vormen	van	digitale	geboorteaangifte	in	de	praktijk	
gebruikt	zullen	gaan	worden	en	waarin	er	sprake	zal	zijn	van	breed	gebruik.	Zoals	
gesteld	in	bovenstaande	aanbevelingen	wordt	voorgesteld	daarin	aanvullende	
bewegingsvrijheid	te	bieden	op	het	onderwerp	van	rechtstreeks	aanleveren	van	de	
verklaring	van	arts/verloskundige	naar	de	gemeente	in	casu	de	ABS.		
	
We	bevelen	het	volgende	aan	voor	deze	periode	van	de	brede	invoering:	

• De	VNG	en	de	NVvB	nemen	het	voortouw	om	verschillende	praktische	IT-
innovaties	te	(doen)	realiseren	binnen	het	wettelijk	kader.	Met	name	
laagdrempelige	oplossingen	om	te	komen	tot	de	verklaring	van	de	
arts/verloskundige	zijn	hierbij	van	belang.	

• De	wet-	en	regelgeving	alsmede	de	uitvoeringspraktijk	voor	de	digitale	
geboorteaangifte	worden	circa	3	jaar	na	de	inwerkingtreding	van	genoemde	
wettelijke	bepalingen	geëvalueerd,	zulks	in	overeenstemming	met	eerdere	
voornemens.	

• De	VNG	en	NVvB	onderzoeken	in	samenwerking	met	de	betreffende	medische	
koepelorganisaties	hoe	innovaties	in	een	bredere	context	kunnen	bijdragen	aan	
het	tegengaan	van	geboortefraude.	Zulks	in	aanvulling	op	de	verklaring	van	
arts/verloskundige,	hetgeen	het	eerste	middel	in	strijd	tegen	de	geboortefraude	
zal	blijven.	Andere	contactmomenten	die	zorgaanbieders	hebben	in	de	vroege	
jeugd	van	het	kind	kunnen	hierin	echter	ook	dienstig	zijn.	

	
We	signaleren	nu	reeds	onderwerpen	die	te	zijner	tijd	meegenomen	zouden	kunnen	
worden	in	bovengenoemde	evaluatie:	

• Het	bredere	perspectief	van	de	geboortefraude	en	het	tegengaan	van	die	
geboortefraude.	

• Het	eventueel	algemeen	verplichten	van	de	verklaring	van	de	arts/verloskundige	
bij	geboorteaangiftes.	

• De	verplichting	van	de	aangever	om	zorg	te	dragen	voor	genoemde	verklaring	in	
relatie	tot	een	eventuele	verplichting	opgelegd	aan	de	arts/verloskundige.	
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• De	wijze	waarop	de	aangever	zich	kan	vergewissen	van	het	feit	dat	vereiste	
verklaring	inderdaad	door	de	arts/verloskundige	is	opgesteld	en	aan	de	
gemeente/ABS	is	verstuurd.	

	
Dit	bovenstaande	heeft	alles	tot	doel	om	de	complexiteit	in	de	uitvoering	te	reduceren,	
implementatiedrempels	te	verlagen	en	een	grotere	uniformiteit	in	de	dienstverlening	te	
bewerkstelligen.	Dit	terwijl	de	geboortefraude	in	voldoende	mate	wordt	tegengegaan.	
	
	


