
De geboorteaangifte 

 

Het is verplicht en erg belangrijk dat de vader, de 

moeder of beide ouders samen de geboorte van het 

kind gaan aangeven bij de burgerlijke stand van de 

gemeente waar het kind geboren is. Wanneer de 

ouders niet gehuwd zijn en beiden hun kind wensen te 
erkennen, moeten zij deze aangifte samen doen. Deze 

erkenning is meestal ook voor de geboorte mogelijk, 

waarna de aangifte door één enkele ouder kan 

gebeuren. Mensen zonder wettig verblijf krijgen bij de 

geboorteaangifte de vereiste documenten om in de 

gemeente van de plaats van geboorte de geboorteakte 

op te halen. Deze aangifte moet binnen de 15 dagen na 

de geboorte gebeuren. Indien dit niet gebeurt, zal het 

ziekenhuis, de dokter of vroedvrouw zelf de aangifte 

doen; dit met het risico op een zeer onvolledige 

geboorteakte. 

 

 

De geboorteakte 

 

De geboorteakte is een zeer belangrijk document voor 

de toekomst van het kind. Zelfs als beide ouders hier 

onwettig verblijven, heeft het kind recht op een 

geboorteakte. Maar men zal het kind niet inschrijven in 

het bevolkings- of vreemdelingenregister. Dit gebeurt 

wel als één van de ouders over verblijfsdocumenten 

beschikt. De geboorteakte wordt in dat geval verzonden 

naar de burgerlijke stand van de gemeente waar deze 

ouder is ingeschreven. Het kind wordt in die gemeente 

ingeschreven vanaf de datum van de geboorte en krijgt 

het beste verblijfsstatuut van beide ouders. Het is met 

andere woorden van belang dat deze ouder het kind 

erkent en dat zijn naam ook in de geboorteakte wordt 

opgenomen. De ouder zonder wettig verblijf wordt best 

ook in de geboorteakte vermeld, daar dit document als 

bewijs kan dienen bij een eventuele 

regularisatieprocedure. 

De geboorteakte vermeldt oa. de geboortedatum, de 

geboorteplaats van de ouders, hun naam en voornaam. 

Voor het opmaken van een geboorteakte moeten dus 

officiële documenten vanuit het herkomstland van de 

ouders worden voorgelegd. Wanneer dat niet mogelijk 

is, gebruikt men de omschrijving: 'verklaart te heten'. 

 

 

 

Enkele adressen 

 

- ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance)  

02/542.12.11 - www.one.be   
- Kind & Gezin  

078/15.01.00 - www.kindengezin.be  
Hier  kan je na de bevalling en de kraamzorgen gratis 

terecht tot het kind drie jaar (uitzonderlijk zes jaar) is. 

Zij staan in voor o.a.:  inentingen, adviezen over bv.: 

voeding, hygiëne, veiligheid, opvoeding... 

De geneesheren van Kind en Gezin of ONE mogen -op 

enkele uitzonderingen na- geen medicatie of 

behandeling voorschrijven. Indien je kind ziek is, kan je 

dus best naar de gewone huisarts (of kinderarts) gaan. 

 

Expertisecentrum Kraamzorg Volle Maan 

Koningsstraat 294 -1210 Brussel 

Tel: 02/229 25 58 - 0478 88 11 86 

E-mail: info@expertisecentrum-vollemaan.be  

Voor hulp in uw zoektocht naar informatie tijdens de 

zwangerschap, bevalling en kraamperiode. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Met de steun van de  
Vlaamse Gemeenschapscommissie  

en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie   

 
V.U.: vzw Medimmigrant,  

Gaucheretstraat 164, 1030 Brussel 

 

 
 

Zwangerschap,  
Bevalling &  

Postnatale zorgen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Telefonische permanenties : 

Ma : 10-13u 

Di : 14-18u 

Vrij : 10-13u  

Tel. 02/274 14 33/34 ▪ Fax 02/274 14 48 

E-mail: info@medimmigrant.be 

www.medimmigrant.be 

Postadres :  

Gaucheretstraat 164 ▪ 1030 Brussel 

Fortis: 001-2389649-33 
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Bij vrouwen  

zonder wettig verblijf 

 

 

Onderstaande folders zijn beschikbaar in het 

Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Russisch, 

Portugees, Mandarijn... U kan ze met andere 

publicaties gratis downloaden van onze website. 

 

 Medimmigrant - Voorstellingfolder 

 Dringende Medische Hulp aan mensen zonder 

wettig verblijf 

 Zwangerschap, bevalling & postnatale zorgen bij 

vrouwen zonder wettig verblijf 

 Ziekteverzekering voor mensen zonder wettig verblijf 

of met een precaire verblijf  

 (kort) Verblijf om medische redenen 

 Geestelijk gezondheidszorg voor mensen zonder 

wettig verblijf 

 Een visum om medische redenen + tenlasteneming 

 Wat te doen bij een arbeidsongeval als je niet 

officieel tewerkgesteld was 

 Medische ondersteuning bij terugkeer  

http://www.one.be/
http://www.kindengezin.be/
mailto:info@expertisecentrum-vollemaan.be
mailto:info@medimmigrant.be
http://www.medimmigrant.be/


De zwangerschap 

 

Het is belangrijk dat een zwangerschap medisch wordt 

opgevolgd. Je kan hiervoor op consultatie gaan bij een 

huisarts en/of gynaecoloog. Zij kunnen de kosten onder 

bepaalde voorwaarden terugbetaald krijgen van het 

OCMW in het kader van de procedure 'dringende 

medische hulp' aan vreemdelingen zonder wettig 

verblijf (meer info in de folder ‘Dringende Medische 

Hulp aan mensen zonder wettig verblijf’ ). 

Wij raden u aan om eveneens contact te nemen met  

de preventieve zorgcentra van Kind en Gezin 

(Vlaanderen en Brussel) of Office de la Naissance et de 

l'Enfance (ONE) (Wallonië en Brussel). Hier kan je 

terecht voor gratis consultaties en bij sommige 

antennes voor een aantal basisonderzoeken in 

opvolging van de zwangerschap. Ook na de bevalling 

kan je hier terecht. 

 

Terugkeer naar het herkomstland tijdens de 

zwangerschap of na de bevalling 

 

Sommige vliegmaatschappijen weigeren vrouwen die 

meer dan 7 maanden zwanger zijn op hun vlucht. 

Check de respectievelijke sites voor meer informatie. 

Indien u zonder wettig verblijf in België bent en u beslist 

om zelfstandig terug te keren, dan kan u aan 

organisaties zoals IOM en Caritas vragen om u 

medisch te ondersteunen vóór,  tijdens of na de vlucht 

(meer info in de folder ‘Medische ondersteuning bij 

terugkeer’). 

  

Het precaire verblijf tijdens de zwangerschap 

 

Bij ernstige (kansen op) complicaties tijdens de 

zwangerschap of de bevalling, kan overwogen worden  

om omwille van louter medische redenen een kort 

uitstel van vertrek aan te vragen (zie folder ‘(kort) 

Verblijf om medische redenen’). 

Je kan ook overwegen om financiële steun te vragen 

aan het OCMW van je verblijfplaats maar dit zal wellicht 

geweigerd worden. De arbeidsrechtbanken kennen bij 

beroep tegen deze beslissing meestal (retroactief) een 

financiële tegemoetkoming toe voor de periode van 

twee maanden voor de bevalling tot drie maanden na 

de bevalling. 

 

 

De bevalling 

 

Een bevalling zonder tussenkomst van de 

ziekteverzekering is zeer duur. De kosten van de 

bevalling zelf liggen meestal boven de 1000 euro; 

daarnaast kunnen er kosten bijkomen voor enkele 

supplementaire hospitalisatiedagen en ingeval er 

verwikkelingen optreden waardoor de moeder of het 

kindje extra gespecialiseerde zorgen nodig hebben. Het 

is dus belangrijk om tijdig na te denken over de betaling 

van deze bevalling.   

Er bestaan privéziekteverzekeringen die tussenkomen 

voor een bevalling op voorwaarde dat de verzekering 

afgesloten werd vóór de zwangerschap.  

Wie over onvoldoende financiële middelen beschikt, 

kan aan het OCMW van zijn verblijfplaats vragen om de 

kosten ten laste te nemen in het kader van de 

procedure 'dringende medische hulp' aan 

vreemdelingen zonder wettig verblijf (zie verder). Een 

bevalling valt immers onder de criteria vastgelegd in 

een Koninklijk Besluit van 12.12.1996. 

 

Hoe kan je te werk gaan voor een vlot verloop 

van deze procedure ‘Dringende Medische Hulp’ ?  

 

Je vraagt aan een arts om een attest van Dringende 

Medische Hulp in te vullen waarmee je naar het OCMW 

van je verblijfplaats gaat. Dit OCMW zal door middel 

van een sociaal onderzoek nagaan of je zonder wettig 

verblijf bent en woont op het grondgebied van dat 

OCMW. Als het antwoord positief is, zullen ze een 

document geven waaruit blijkt dat ze de zorgen ten 

laste nemen (meer info in de folder ‘Dringende 

Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijf’).
1
 

 

Tijd om naar het ziekenhuis te gaan maar nog geen 

akkoord van het OCMW van je verblijfplaats? 

Je kan dan het volgende doen: 

 Meld je op het ogenblik van de weeën op de 

spoedgevallendienst van het ziekenhuis.  

 Licht je situatie toe: dat je niet legaal in België 

verblijft, niet over een ziekteverzekering beschikt en 

dat je de rekening niet zal kunnen betalen.  

                                                
1
 De procedure kan variëren van OCMW tot OCMW. Sommige 

OCMW’s verwijzen onmiddellijk door naar een arts en nemen 
aldus ook deze eerste consultatie ten laste op voorwaarde dat 

de arts met zijn factuur een attest van Dringende Medische 
Hulp opstuurt. 

 Neem contact op met de sociale dienst van het 

ziekenhuis en vraag of ze de procedure 'dringende 

medische hulp' aan mensen zonder wettig verblijf 

willen starten. Denk eraan dat deze procedure best 

zo vlug mogelijk gestart wordt! Indien je wacht tot je 

de factuur gekregen hebt, is het meestal te laat om 

aan het OCMW te vragen de factuur ten laste te 

nemen. 

 

Enkele bemerkingen 

 

Beroepsgeheim 

Het medisch korps is gebonden door het 

beroepsgeheim en het is niet strafbaar is om 

humanitaire hulp te verstrekken.  

 

Privéziekenhuis 

Wanneer je gynaecoloog met een privéziekenhuis 

samenwerkt, verloopt de procedure op dezelfde wijze 

als de hiervoor genoemde procedure. De praktijk leert 

ons echter dat sommige OCMW’s minder gemakkelijk 

samenwerken met privéziekenhuizen. In geval je al een 

hele tijd gevolgd wordt door een gynaecoloog waarmee 

het OCMW geen overeenkomst heeft, loont het toch de 

moeite om het OCMW te vragen deze opvolging te 

kunnen verder zetten. Het ministerie maakt voor de 

terugbetaling van de facturen immers geen 

onderscheid tussen een factuur afkomstig van een 

privéziekenhuis of een openbaar ziekenhuis.  

 

Thuisbevalling 

Het is mogelijk thuis te bevallen en het K.B.'dringende 

medische hulp' toe te passen. Het komt weliswaar 

uitsluitend aan een geneesheer toe (niet aan een 

vroedvrouw) om het attest van dringende medische 

hulp in te vullen. Neem alleszins contact met het 

OCMW vóór de bevalling. 

 

 

De kennisgeving van de geboorte 

 

Het is het ziekenhuis of de vroedvrouw/gynaecoloog 

die de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind 

geboren werd op de hoogte brengt. Bij deze 

kennisgeving wordt meegedeeld dat er een kind 

geboren is, wie de moeder is en of het een jongen of 

een meisje is. Dit moet de eerste werkdag na de 

geboorte gebeuren. 


