Hoe om die geboorte van
jou kind te registreer
Hallo, Katrina. Baie geluk met jou nuwe babatjie! Sy’s pragtig.

ELKE KIND MOET ’N
GEBOORTESERTIFIKAAT HÊ!

BESOEK DIE MINIS
VAN BINNELANDS TERIE
E
SAKE EN IMMIGRAS
VANDAG OM JOU KI IE
TE REGISTREER. ND

Baie dankie.
Haar naam
is Sara.
Het jy al haar geboorte geregistreer?

Nee, ek
weet nie
hoe om
dit te
doen nie.

Dis
maklik.
Ek sal
vir jou
sê hoe
om dit
te doen.

Dis baie belangrik om
jou kind se geboorte
te registreer. Jy moet
dit so gou as moontlik
ná die geboorte
doen. Dan sal Sara ’n
geboortesertifikaat hê.

Hoekom het Sara ’n
geboortesertifikaat nodig?

SES REDES HOEKOM JOU KIND ’N
GEBOORTESERTIFIKAAT MOET HÊ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Om toegang te hê tot gesondheidsdienste soos inentings
Om toegang te hê tot maatskaplike toelae
Om by ’n skool ingeskryf te word
Om ’n ID-kaart of paspoort te kry
Om te trou
Om te kan stem

Al sou dit moontlik wees om hierdie goed sonder ’n geboortesertifikaat
te doen, is dit baie makliker as jy ’n geboortesertifikaat het, omdat
die sertifikaat die maklikste manier is om ’n mens se presiese
ouderdom te bewys.

’n Geboortesertifikaat dien as bewys van jou kind se
identiteit, geboortedatum, geboortedorp en die naam
van een of altwee ouers. Sonder ’n geboortesertifikaat
sal dit moeilik wees om vir Sara by ’n skool in te
skryf en toegang te hê tot mediese en maatskaplike
sorg. Sy sal ook op 16 haar geboortesertifikaat
nodig hê wanneer sy aansoek doen vir haar ID-kaart.
Dis ook nodig wanneer sy ’n paspoort wil kry, wil
stem, ’n bestuurderslisensie wil kry of wil trou.
Ek het nooit besef hoe geweldig belangrik dit is
nie! Hoe kan ek haar geboorte laat registreer?

Jy kan jou kind registreer by die
hospitaal waar sy gebore is, maar
as die hospitaal nie so ’n fasiliteit
het nie, kan jy dit doen by die
Ministerie van Binnelandse Sake en
Immigrasie se naaste streekkantoor.

Jy moet met hom praat oor
die geboorteregistrasie, want
julle moet saamstem daaroor
voordat jy sy naam op haar
geboortesertifikaat kan sit.
As hy nie sy naam daarop wil hê
nie, kan jy nog steeds vir Sara
registreer met jou eie van.

Moet Lukas, Sara se pa, saam met
my gaan om haar te registreer?
Ons is nie meer bymekaar nie.

Wat moet
ek alles
saamneem?

Kom ek skryf dit vir jou neer.
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Wat kan jy doen as jy nie die
nodige dokumente het vir die
geboorteregistrasie nie?
• As jy jou kind se gesondheidspaspoort
verloor het, kan jy ’n afskrif kry by die
hospitaal waar jy geboorte geskenk het.
• As jy self nie ’n geboortesertifikaat het
nie, moet jy jouself laat registreer deur
die proses van laat geboorteregistrasie
by die naaste streekkantoor van die
Ministerie van Binnelandse Sake en
Immigrasie. As jy ’n geboortesertifikaat
het, maar nog nie ’n ID-kaart nie, moet
jy vir een aansoek doen. Daarna kan jy
jou kind se geboorte laat registreer.
• As jy steeds probleme ondervind of
nie al die nodige dokumente het nie,
moet jy die klerk by die Ministerie van
Binnelandse Sake en Immigrasie se raad
vra.

Lukas weier om ons kind se geboorte
te registreer. Wat moet ek nou doen?
Die wet sê dat ’n ongetroude ma nie hoef
te sê wie die pa is wanneer sy haar kind se
geboorte registreer nie. Dis net as die ouers
getroud is, dat die pa se identiteit nodig is vir
die aansoek. So, jy kan nog steeds Sara se
geboorte registreer. As Lukas later van plan
verander, kan hy nog steeds sy naam op haar
geboortesertifikaat sit. Dit sal hom niks kos nie.
Ek is bly ek kan vir Sara registreer al wil
Lukas nie sy naam op die sertifikaat hê
nie. Hoeveel sal die registrasie my kos?
Dit kos niks om jou kind se
geboorte te registreer nie.

REËLS OOR
GEBOORTEREGISTRASIE
VIR ONGETROUDE OUERS
(1) Die ma kan nie die kind se pa noem sonder sy toestemming nie. As die
ma wel ’n man wil noem as die pa van die kind, moet hy self teenwoordig
wees of ’n geswore, geskrewe verklaring voorsien waarin hy toestemming
gee dat hy op die geboortesertifikaat as die pa aangedui mag word. As
die kind reeds geregistreer is, kan die pa se naam nie bygevoeg word
nadat die pa oorlede is nie.
(2) Die ma kan nie gedwing word om die besonderhede oor die kind se pa
te gee nie. As sy nie die pa se inligting wil gee nie, word niemand as
die kind se pa op die geboortesertifikaat gesit nie. Die pa se inligting
kan wel later bygevoeg word as beide ouers dit so wil hê. Dit sal niks
kos nie.

Marita, hoekom weet jy so baie
van geboorteregistrasie af?
Ek het dit verlede
jaar uitgevind toe
ek my seun, Josef,
geregistreer het.
Ek’t so ’n bietjie
gesukkel omdat ek
nie ’n bewys van sy
geboorte gehad het
nie. Maar die mense
by die Ministerie
van Binnelandse
Sake en Immigrasie
het my gehelp.

Maar Josef is dan al 5 jaar oud! Was dit
nie te laat om hom te laat registreer nie?
’n Mens moet ’n kind sou gou as
moontlik laat registreer – verkieslik
binne 14 dae ná sy geboorte. Maar jy
kan ook ’n kind wat ouer as ’n jaar is,
registreer deur die proses wat hulle
laat geboorteregistrasie noem. As jy
nie die kind se gesondheidspaspoort
het nie, het jy ekstra dokumente
nodig, soos die kind se doopseel. Laat
geboorteregistrasie is ook gratis,
nes registrasie net ná die geboorte.
Hospitale het nie die fasiliteit om laat
geboorteregistrasies te doen nie.

WAT KAN ’N MENS DOEN AS JY NIE ’N BEWYS
VAN JOU KIND SE GEBOORTE HET NIE?
As jy nie ’n bewys van jou kind se geboorte het nie, kan jy die kind se doopseel gebruik. Jy
kan ook ’n geswore verklaring kry by die skoolhoof van die eerste skool waar jou kind was, of
by die nedersetting se hoofman of -vrou. As jy geen dokumentasie kan toon nie, moet jy twee
getuies saamneem wat inligting oor jou kind se identiteit en ouderdom kan gee. Die getuies
moet minstens 5 jaar ouer as jou kind wees. As daar regtig niemand anders is wat inligting oor
die kind kan verskaf nie, kan die kind se ouers die getuies wees. As ’n kind ouer as 14 is met
registrasie, verkies die Ministerie dat die kind moet saamkom sodat sy/haar vingerafdrukke
geneem kan word as ’n standaard veiligheidsmaatreël.
Wat kan ’n mens doen as die tradisionele leier baie geld vra om ’n geswore verklaring te gee?
Jy kan ’n geswore verklaring kry by iemand anders, byvoorbeeld by die skoolhoof van die
eerste skool waarheen jou kind gegaan het.

So, selfs al het ek nie my kind se gesondheidspaspoort
nie, kan ek die geboorte nog steeds registreer?
Ja, jy kan ’n
geswore brief of
verklaring gebruik
wat jy by iemand
soos die hoofman of
die kind se eerste
skoolhoof kan kry.
Ek het my seun se
doopseel gebruik.

Jy en sy pa
is mos nie
getroud nie.
Is sy pa se
naam op die
sertifikaat?

Ja, ons het
saamgestem
dat sy naam
op Josef se
sertifikaat
moet wees, en
dat Josef sy
van moes kry.

Wat moet ek nou skryf as Sara se van? Ek en die pa is nie nou bymekaar
nie, maar wat as hy van plan verander en tog vir Sara sy van wil gee?
Jy kan nie nou die pa
se van gee sonder sy
toestemming nie, want
julle is nie getroud nie.
Jy moet haar jou eie
van gee. As hy later
tog sy van vir haar wil
gee, en jy ook daarmee
saamstem, kan haar van
verander word op die
geboortesertifikaat.
Dit sal niks kos nie.

Ek is hier om my
dogter se geboorte
te registreer en ’n
geboortesertifikaat
te kry.
Hier is die aansoekvorm. Kan ek asseblief die bewys van haar geboorte en u identifikasie sien?

AAlles is reg. Hier
is u dogter se
geboortesertifikaat.
Dit was
sommer
maklik!
Dankie vir
die hulp. Ek
is bly ek het
uitgevind
van my plig
om Sara se
geboorte te
registreer.
Dit is belangrik dat alle Namibiese kinders
geboortesertifikate moet hê sodat hulle kan toegang
kry tot alles wat hulle deur hulle lewe nodig het.

HOE OM AANSOEK TE DOEN VIR GEBOORTEREGISTRASIE
KENNISGEWING VAN GEBOORTE
Wanneer: Met die kind se geboorte, of enige tyd tot die kind een jaar oud is.
Waar: By die hospitaal waar die kind gebore is, as hulle so ’n diens lewer, of by die naaste kantoor
van die Ministerie van Binnelandse Sake en Immigrasie. Sommige magistraatshowe registreer
ook geboortes.

LAAT GEBOORTEREGISTRASIE
Wanneer: Enige tyd nadat die kind een jaar oud geword het.
Waar: By die naaste kantoor van die Ministerie van Binnelandse Sake en Immigrasie. Laat geboorteregistrasie
word nie by hospitale gedoen nie.
Om uit te vind waar die naaste kantoor van die Ministerie van Binnelandse Sake en Immigrasie is,
kontak die Ministerie by 061-2922111.

DIE DOKUMENTE WAT NODIG IS VIR ALTWEE TIPES REGISTRASIE:
1.
2.
3.

Jou kind se gesondheidspaspoort (’n doopseel sal aanvaar word vir laat registrasie indien die
gesondheidspaspoort weg is).
Die ID-kaarte en geboortesertifikate of paspoorte van een of albei ouers.
As die kind se ouers getroud is: huweliksertifikaat of verklaring van die nedersetting se hoofman of
-vrou as die ouers onder die tradisionele wet getroud is.

WIE SE VAN MOET GEBRUIK WORD AS DIE KIND BUITE ’N HUWELIK
GEBORE IS?
1.

2.

As dit net die ma is wat die kind registreer en die pa word nie op die geboortesertifikaat genoem nie,
kry die kind die ma se van. Die pa hoef nie toestemming te gee vir die ma om die kind haar eie
van te gee nie.
As altwee ouers se name op die geboortesertifikaat gesit word, kan die kind die ma of die pa se van
kry. Die kind kan slegs die pa se van kry as die ma en die pa hieroor saamstem.

WAT GEBEUR AS DIE OUERS TROU NADAT DIE KIND GEBORE IS?
Die geboorteregistrasie kan verander word asof die ouers wettiglik met mekaar getroud was toe die
kind gebore is. Die vorige rekord sal dan van die staat se lêers verwyder word.

HET JY

... ’n VRAAG ?
... ’n OPMERKING?

KONTAK ONS !

SMS: 081-6000098
E-pos: comic@ lac.org.na
Faks: 088-613693
Posadres: Posbus 604 Windhoek

Ons ontvang graag enige terugvoering

oor die strokiesverhaal.

Vir meer inligting, kontak die
Ministerie van Binnelandse Sake
en Immigrasie (061-2922111).
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