
Wij snappen dat u aan honderd-en-één dingen denkt als u net een kindje heeft gekregen. Maar er zijn ook zaken 
waar u minder graag aan denkt. Omdat het wel belangrijk is voor uw zoon of dochter dat het één en ander 
geregeld is, hebben we wat suggesties op een rijtje gezet.

	Erkenning en gezag van uw kind regelen
  Als u niet getrouwd bent of als u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan is de biologische vader niet 

automatisch de officiële vader van uw kindje. Als het goed is, heeft de biologische vader inmiddels bij de 
gemeente het kindje erkend. Let op: erkennen regelt niet dat de erkenner ook het ouderlijk gezag over het  
kindje krijgt. Om ouderlijk gezag te krijgen moet u een apart verzoek indienen bij de rechtbank.  
Ga hiervoor naar rechtspraak.nl. 

	De voogdij regelen
  Wil je zelf bepalen wie verantwoordelijk is voor de zorg van jouw kind als er onverhoopt iets gebeurt? 

Een heel vervelend onderwerp om over na te denken, maar wel belangrijk. Voogdij kun je regelen in het 
gezagsregister bij de rechtbank. Deze inschrijving is kosteloos. Of je kunt een testament laten opmaken.  
De kosten hiervoor verschillen per notaris. Heb je vragen over voogdij of het regelen van voogdij via een 
testament? Neem dan een kijkje op dela.nl/voogdij.

	Een testament laten opmaken
  Je laat een testament maken als je bijvoorbeeld de voogdij voor je kind wilt regelen. Of om zo min  

mogelijk erfbelasting af te dragen na overlijden. Heb je vragen over een testament of erfbelasting?  
Op dela.nl/testament vind je uitgebreide en duidelijke informatie en tips.

	Kindgebonden budget regelen
  Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Die krijg je naast de kinderbijslag. 

Hoe hoog de toeslag is, hangt af van je inkomen, hoeveel kinderen je hebt en hun leeftijd. 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 belastingdienst.nl. 

	Kinderopvangtoeslag regelen
  Afhankelijk van je inkomen en het aantal kinderen in de opvang krijg je kinderopvangtoeslag. Per kind  

kun je voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag aanvragen, via de Belastingdienst  
(via Mijn Toeslagen). Je moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin je kind  
voor het eerst naar de opvang gaat. 

Checklis t
0 - 3 maanden

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Erkennen-kind
http://dela.nl/voogdij
http://dela.nl/testament
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kindgebonden_budget/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/


	Kinderbijslag ontvangen
  Woont u in Nederland en is uw kind er geboren, dan krijgt u kinderbijslag via de Sociale Verzekeringsbank 

(SVB). U krijgt automatisch bericht van SVB na aangifte van de geboorte bij uw gemeente. Meer informatie  
kunt u vinden op de website van SVB. 

	Verzekeringen controleren en aanpassen
  Het is verstandig om je verzekeringspolissen te controleren en waar nodig aan te passen. De aansprakelijkheids-

verzekering zal in ieder geval aangepast moeten worden en mogelijk ook de inboedelverzekering.

	Je kindje aanmelden bij uw zorgverzekering
  Binnen vier maanden na de geboorte moet je kind 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 hiervoor de voorwaarden van de zorgverzekeraar.

	Je kindje bijschrijven op de polis van uw uitvaartverzekering
  Een pasgeboren kindje is tot 60 dagen meeverzekerd op een DELA UitvaartPlan. Wil je dat je kindje verzekerd 

blijft, schrijf het dan bij op de polis. Ga hiervoor naar Mijn DELA of bel de Klantenservice op 040 260 16 36.  
Heb je geen uitvaartverzekering? Ook dan kun je onze Klantenservice bellen. Heb je een uitvaartverzekering  
van een andere aanbieder? Neem dan daar contact mee op. 

	Geld opzijzetten voor momenten in de toekomst van je kind
  Je wilt dat je kindje het goed heeft, alle kansen krijgt die het verdient.  

Of het nu gaat om een opleiding, rijbewijs of een eerste huis. Door geld  
opzij te zetten help je om de toekomstplannen van je kindje uit te laten  
komen. Er zijn verschillende manieren om geld opzij te zetten. Dus bekijk  
de mogelijkheden en voorwaarden goed. Op dela.nl/vergelijker vind je een  
mooi overzicht. Bekijk de details zodat je weet welk product het beste bij je past.

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. Deze checklist is een initiatief van coöperatie DELA. Neem voor meer informatie
ook eens een kijkje op dela.nl/geboorte. G
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https://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/
https://www.dela.nl/login?item=%2fmijndela&user=extranet%5cAnonymous&site=DELA
https://www.dela.nl/verzekeringen/spaarverzekering/vergelijken
https://www.dela.nl/campagnes/geboorte
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