
 Kraamzorg aanvragen
Kraamzorg kun je het beste zo snel mogelijk regelen. Je zorg-
verzekeraar heeft waarschijnlijk samenwerkingsverbanden 
met bepaalde kraamzorgbureaus. Als je één van die partijen 
kiest, wordt de kraamzorg vaak vergoed, afhankelijk van je 
verzekering. Check dit bij je zorgverzekeraar.  

 Een kraampakket aanvragen
In het kraampakket zitten spullen die je nodig hebt bij een 
thuisbevalling en vlak na de geboorte. Ben je aanvullend 
verzekerd, dan krijg je waarschijnlijk een kraampakket van je 
zorgverzekeraar. Vraag dit na bij je zorgverzekeraar. Krijg je 
dit pakket niet, dan kun je een volledig pakket kopen bij de 
apotheek. Zorg ervoor dat je het kraampakket in de zevende 
maand van je zwangerschap in huis hebt. 

 Zwangerschapsverlof regelen
Je moet zelf bij je werkgever aangeven wanneer je wilt dat je 
zwangerschapsverlof ingaat. Je moet het verlof uiterlijk drie 
weken voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Je wordt 
tijdens het zwangerschapsverlof volledig doorbetaald. Als 
zwangere vrouw heb je recht op minimaal zestien weken 
zwangerschapsverlof, ook als je nog geen jaar bij je werkgever 
in dienst bent. 

 Je eventuele aangepaste arbeidsuren bespreken 
met je werkgever

Als je minder (of meer) uur per week wilt gaan werken krijg 
je te maken met de WAA, Wet aanpassing arbeidsduur. Je 
kunt bij je werkgever minimaal vier maanden voordat je 
minder wilt gaan werken een aanvraag indienen. In principe 
kan de werkgever dit verzoek niet weigeren, tenzij door die 
aanpassing het bedrijf in ernstige problemen zou komen.  
Voor deze regelingen geldt over het algemeen dat je een jaar 
in dienst moet zijn bij je werkgever en dat het bedrijf meer dan 
tien werknemers heeft.

 Vaderschapsverlof regelen
Word je vader en werk je in loondienst? Dan heb je recht op 
twee dagen betaald kraamverlof (vaderschapsverlof). De 
periode wordt niet langer bij een meerling. Je moet het verlof 

bij een thuisbevalling binnen vier weken na de geboorte 
opnemen. Bij een bevalling in het ziekenhuis is dat vier weken 
na thuiskomst van het kindje.

 Erkenning en gezag van je kind regelen
Als je niet getrouwd bent, ben je als biologische vader niet 
automatisch de officiële vader van het kind. Je moet daarvoor 
eerst je kind erkennen. Dit doe je via de gemeente. Let op: 
erkennen regelt niet dat de erkenner ook het ouderlijk gezag 
over het kind krijgt. Om ouderlijk gezag te krijgen moet je 
een apart verzoek indienen bij de rechtbank. 

 Vergoedingen zwangerschap en bevalling  
checken bij je zorgverzekeraar 

Met het basispakket van de zorgverzekering heb je recht op 
de medische zorg rondom de bevalling. Er zijn echter ook 
kosten voor eigen rekening. Zoals de eigen bijdrage van  
€ 316,87 (2015) wanneer je zonder medische indicatie in het 
ziekenhuis wilt bevallen. En ook voor kraamzorg betaal je  
een eigen bijdrage van € 4,15 (2015) per uur. Ben je aan-
vullend verzekerd, dan worden sommige van deze extra 
kosten (deels) vergoed. Check op tijd je polisvoorwaarden, 
zodat je weet welke kosten je kunt verwachten of je de polis 
kunt wijzigen.

 Een achternaam kiezen
Je mag de achternaam kiezen van één van de ouders.  
De achternaam die je voor je eerste kind kiest, geldt ook 
voor alle volgende kinderen. Dit is om de eenheid van de 
familienaam te behouden. Er gelden verschillende regels 
voor verschillende gezinssamenstellingen, je gemeente kan 
hierover meer informatie geven.  

 De geboorte aangeven bij je gemeente
Je moet de geboorteaangifte binnen drie dagen na de 
bevalling doen. De geboortedag zelf telt niet mee voor 
de aangiftetermijn. Een voorbeeld: je kindje is geboren 
op maandag. Dan doe je uiterlijk geboorteaangifte op 
donderdag. Soms kan het niet binnen drie dagen, omdat het 
weekend of een feestdag is. Dan mag het later, maar wel op 
de eerste werkdag na het weekend of de feestdag. 

Omdat de zwangerschap een hele leuke maar ook een ingrijpende periode is, hebben we een checklist 

opgesteld. Je zult momenten hebben dat je het overzicht even kwijt bent van wat je wanneer allemaal 

moet regelen of aanschaffen. Met deze checklist streep je alle regeldingen één voor één af.



 Je kind aanmelden bij je zorgverzekering
Binnen vier maanden na de geboorte moet het kindje 
aangemeld zijn bij de zorgverzekeraar van één van de 
ouders. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd voor 
de basisverzekering en in de meeste gevallen ook voor de 
aanvullende verzekering. Check de voorwaarden van je 
zorgverzekeraar.

 Kinderbijslag ontvangen
Woon je in Nederland en is je kind er geboren dan krijg je 
kinderbijslag via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Je krijgt 
automatisch bericht van SVB na aangifte van de geboorte bij je 
gemeente. Meer informatie kun je vinden op de website SVB.

 Kindgebonden budget regelen
Kindgebonden budget is inkomensafhankelijk. Je krijgt bericht 
als je er volgens de Belastingdienst recht op hebt. Krijg je 
geen bericht en denk je dat je wel recht hebt op kindgebonden 
budget? Dan kun je dat zelf via de Belastingdienst aanvragen. 
Meer informatie kun je vinden op de website van De 
Belastingdienst.

 Kinderopvangtoeslag regelen
Afhankelijk van je inkomen en het aantal kinderen in de 
opvang krijg je kinderopvangtoeslag. Je kunt per kind voor 
maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag aanvragen. 
De kinderopvangtoeslag voor 2015 vraag je aan via de 
Belastingdienst (via Mijn Toeslagen). Je moet de toeslag 
binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst 
naar de opvang gaat aanvragen. 

 Verzekeringen controleren en aanpassen
Het is verstandig om je verzekeringspolissen te controleren en 
waar nodig aan te passen. De aansprakelijkheidsverzekering 
zal in ieder geval aangepast moeten worden en mogelijk 
ook de zorgverzekering, de inboedelverzekering en de 
uitvaartverzekering.

 Een uitvaartverzekering voor je kind regelen 
Bij de grotere uitvaartverzekeraars is je ongeboren kind 
automatisch meeverzekerd met de moeder. Bij sommige 
partijen vanaf dag één van de zwangerschap, maar soms vanaf 
16 of 20 weken. Na een bepaalde periode na de geboorte moet 
je je kind bijschrijven op je polis om goed verzekerd te blijven. 
Vraag bij je uitvaartverzekeraar vanaf wanneer je ongeboren 
kind automatisch meeverzekerd is en binnen welke periode je 
je kind bij moet schrijven zodat je kind goed verzekerd blijft. 

 Aangifte doen bij de gemeente voor een 
levenloos geboren kind of wanneer een 

 kind kort na de geboorte overleden is
Als een kind levenloos wordt geboren na een zwangerschap 
van 24 weken of meer, moet deze aangegeven worden bij 
de gemeente. De akte wordt dan in het overlijdensregister 
opgenomen. Als een kind na de geboorte binnen de 

aangiftetermijn van drie dagen overlijdt, moet het kindje aan-
gegeven worden bij de gemeente. Er wordt dan een akte van 
geboorte en een akte van overlijden opgemaakt. 

 De voogdij regelen
Wil je zelf bepalen wie verantwoordelijk is voor de zorg voor 
je kindje als er onverhoopt iets gebeurt? Regel dan de voogdij 
in het gezagsregister bij de rechtbank of leg het vast in een 
testament. Deze inschrijving is kosteloos. Wel heb je hiervoor 
een afschrift uit het geboorteregister nodig. Deze kost bij 
de gemeente € 12,50. De kosten voor het maken van een 
testament verschillen per notaris.

 Een testament laten opmaken
Je laat een testament maken wanneer je bijvoorbeeld de 
voogdij voor je kindje wilt regelen mocht er onverhoopt iets 
met de ouders gebeuren. Of om zo min mogelijk erfbelasting 
af te dragen na overlijden. Een andere reden is om bepaalde 
personen uit te sluiten van de erfenis of juist bepaalde 
personen of instellingen erfgenaam te maken. Je kunt een 
testament op laten maken door een notaris.

 De nieuwe inkomsten en uitgaven  
op een rijtje zetten

Tijdens de zwangerschap en na de geboorte van je kind 
komen er kostenposten bij en ontstaat er een ander 
bestedingspatroon. Hier kun je jezelf alvast op voorbereiden. 
Op de website van Nibud vind je een overzicht van eventuele 
bijkomende kostenposten.

 Geld opzijzetten voor momenten  
in de toekomst van je kind

Er zijn momenten in het leven van je kind die kostbaar kunnen 
zijn. Denk aan een opleiding, rijbewijs of een eerste huis. 
Je kunt daar al na de geboorte van je kind geld voor opzijzetten 
om die kosten te spreiden en later op te kunnen vangen. 
Wil je dit, lees je dan goed in en vergelijk mogelijkheden en 
voorwaarden. Op bijvoorbeeld sparen.nl/sparen-kind vind je 
verschillende vergelijkingen. 

Disclaimer 
De inhoud van de items op deze checklist is met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld. Helaas kan het toch voorkomen 
dat er zaken zijn gewijzigd in de tussentijd. Daarom raden wij 
aan om altijd bij instanties te checken wat de actuele stand 
van zaken is. 
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Deze checklist is een initiatief van coöperatie DELA.

Neem voor meer informatie ook eens een kijkje op www.dela.nl/zwanger.

http://sparen.nl/sparen-kind
www.dela.nl/zwanger
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