DE REDACTIE PRIVAAT
“DANCE ME TO THE CHILDREN WHO ARE ASKING TO BE BORN”(1)
OVER LEVENLOOS GEBORENEN EN ONGEBORENEN

Frederik Swennen

INLEIDING
1. Het Belgische federale Regeerakkoord van 10 oktober 2014 vermeldt
dat tijdens deze legislatuur nieuwe wetgeving zal worden uitgewerkt rond
de naam en de registratie van levenloos geboren kinderen(2). Daarbij zal
luidens de beleidsverklaring Justitie rekening worden gehouden met de
evoluties binnen de neonatologie, waar de grens van de levensvatbaarheid
lager ligt dan deze gehanteerd in het Burgerlijk Wetboek. Bovendien zou
het mogelijk worden om levenloos geboren kinderen, naast een voornaam,
ook een familienaam te geven. Dit zal geen aanleiding geven tot enig ander
rechtsgevolg(3).
2. Parlementsleden uit verschillende fracties uit meerderheid en oppositie
hebben geen regeringsinitiatief afgewacht om ter zake wetsvoorstellen in
te dienen, die in een aantal gevallen voorstellen uit eerdere legislaturen
hernemen(4). Deze voorstellen zien samengenomen op vier thema’s, die ik
hierna achtereenvolgens zal bespreken:

(1) Leonard Cohen, “Dance Me to the End of Love”.
(2) Parl. St. 2014-15, nr. 54-0020/001, 140.
(3) Parl. St. 2014-15, nr. 54-0020/018, 30.
(4) Wetsvoorstel (CD&V) tot wijziging van de regelgeving betreffende levenloos geboren
kinderen, Parl. St. Kamer BZ 2014, nr. 54-0243/001, neemt de tekst over van voorstel nr.
5-559/0011 in de Senaat, dat op zijn beurt de tekst overneemt van voorstel nr. 4-1318/001,
dat een geactualiseerde en herziene versie was van voorstel nr. 3-268/001, dat ten slotte de
tekst hernam van voorstel nr. 2-1145/001 – zie voorts Pal. St. Kamer 2003-04, nr. 879/001;
Wetsvoorstel (cdH) betreffende de levenloos geboren kinderen, Parl. St. Kamer 2014-15,
nr. 54-0506/001; Wetsvoorstel (sp.a) houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat
levenloos geboren kinderen betreft, Parl. St. Kamer 2014-15, nr. 54-0801/001; Wetsvoorstel
(Open vld) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de aangifte van het doodgeboren
kind betreft, Parl. St. 2014-15, nr. 54-0957/001 dat, met een aantal aanpassingen, de tekst
overneemt van voorstel nr. 53-1350/001, dat de tekst overneemt van voorstel nr. 52-1843/001,
dat ten slotte in aangepaste vorm de tekst overneemt van nr. 51-0883/001.
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(a) de verlaging van de zogenaamde wettelijke levensvatbaarheidsgrens van 180 dagen(5), vanaf wanneer een levenloze geboorte bij
de burgerlijke stand kan en moet worden geregistreerd(6);
(b) de bezorging van het stoffelijk overschot(7);
(c) de mogelijkheid om het levenloos geboren kind ook een familieof geslachtsnaam (verder: naam) te geven(8);
(d) verruiming van de mogelijkheid om de “ouders” in de akte te
vermelden.
Het venijn zit in de staart (c en d): de ouders van het kind zijn thans de twee
personen ten aanzien van wie de afstamming of adoptie is gevestigd(9).
De naam van het kind is vervolgens een gevolg van de vestiging van de
afstamming(10) of adoptie(11). Welnu, een familierechtelijke betrekking
kan slechts tot stand komen met kinderen die levend en levensvatbaar zijn
(geweest), waardoor zij rechtssubjectiviteit hebben verworven(12).
De vraag rijst bijgevolg of voornoemde voorstellen niet neerkomen op de
impliciete toekenning van de rechtssubjectiviteit aan ongeboren kinderen
vanaf een vervroegde wettelijke levensvatbaarheidsgrens? Als dat zo is,
zouden die wetsvoorstellen als gevolg – of verdoken doelstelling? – kunnen
hebben dat de toelaatbaarheid van vrijwillige zwangerschapsafbreking zou
worden beperkt, minstens vanaf die vervroegde wettelijke levensvatbaarheidsgrens. In één van de voornoemde wetsvoorstellen wordt die redenering uitdrukkelijk tegengesproken(13).
Eén auteur wijst niettemin een hervorming van artikel 80bis BW precies om
die reden af(14). Die redenering wordt ook gevolgd in een open brief die werd
gepubliceerd door aan aantal academici en artsen(15). Zij heeft ook aanlei(5) Art. 326 BW; in Nederland: 24 weken, art. 1, lid 1 b Wlb.
(6) Art. 80bis BW en art. 1:19i NBW.
(7) Voor Vlaanderen: art. 15, §2 Decreet Begraafplaatsen en Lijkbezorging; zie voor Nederland art. 11a Wlb.
(8) In Nederland, zie reeds art. 1:5, lid 8, vierde zin NBW.
(9) Daarover mijn bijdrage “Wat is ouderschap?” in het vorige nummer van dit Tijdschrift.
(10) Art. 335 BW; art. 1:5 NBW.
(11) Art. 353-1 tot -6 en 356-2 BW; art. 1:5, lid 3 NBW.
(12) Art. 328, §3 en 331bis BW en art. 1231-20 Ger.W.; Rb. ‘s Hertogenbosch 8 maart 1995,
NJ 1995, nr. 490.
(13) Wetsvoorstel (cdH) betreffende de levenloos geboren kinderen, Parl. St. Kamer 201415, nr. 54-0506/001, p. 4 en herhaald in Amendementen, Parl. St. 2015-16, nr. 54-0506/003,
p. 2.
(14) Y.-H. LeLeu, Droit des personnes et des familles (Brussel: Larcier, 3e uitg., 2016), 68
nr. 48, en 69 en voetnoot 129. Zie voordien reeds M. RommeLaeRe, Act.dr.fam. 2010, (25)
nr. 36.
(15) “Primum non nocere. Dossier met betrekking tot het registreren van levenloze pasgeborenen”, in Nederlandstalige versie uitsluitend beschikbaar via www.demens.nu/nl/
OpiniesEnNieuws/nieuwsberichten/content/dossiermetbetrekkingtothetregistrerenvanlevenlozepasgeborenen.html. Dit is de webstek van de Unie Vrijzinnige Verenigingen.
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ding gegeven tot recente wetsvoorstellen en een voorstel van resolutie die
er samengenomen toe strekken de vrijwillige zwangerschapsonderbreking
uit het Strafwetboek te lichten, de noodsituatie als voorwaarde voor vroege
abortussen te schrappen en de uiterste termijn voor vroege abortussen uit te
breiden van twaalf tot twintig weken na de bevruchting(16). Daarmee wordt
beoogd een krachtig signaal te geven tegen voorgenomen aantastingen van
het zogenoemde recht op vrijwillige zwangerschapsafbreking(17).
3. De wettelijke regelingen rond levenloos geboren kinderen vertonen een
opmerkelijk verband met de vrijwillige zwangerschapsafbreking, zoals ik
hierna zal toelichten. Niettemin zal ik besluiten dat de wetgeving die in het
Regeerakkoord wordt vooropgesteld, geen invloed heeft op de regelgeving
op de vrijwillige zwangerschapsonderbreking. Dat is zelfs niet het geval
als men de wetgeving inzake jeugdbescherming en jeugdhulpverlening tot
ongeboren leven zou uitbreiden.
Een en ander is ook relevant in verband met het voornemen, in Nederland,
om de akte van levenloos geboren kind te vervangen door een akte van
geboorte met vermelding dat het kind levenloos ter wereld is gekomen.
Daardoor zal „een vorm van” registratie mogelijk worden van levenloos
geboren kinderen in de Basisregistratie personen (BRP), ten dele vergelijkbaar met het Belgische Rijksregister(18).

I. REGISTRATIEPLIChT
4. De verplichting tot ‘vertoning’ van levenloos geboren kinderen aan de
ambtenaar van de burgerlijke stand, die daarover een akte opstelt, is al ingevoerd in 1806. De doelstelling van algemeen belang daarbij was de voorkoming en opsporing van misdrijven zoals onderschuiving van een kind en

(16) Wetsvoorstel (DéFI) tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 22 augustus
2002 betreffende de rechten van de patiënt, teneinde vrijwillige zwangerschapsafbreking
niet langer strafbaar te stellen, Parl. St. Kamer 2015-16, nr. 54-1823/001; Wetsvoorstel (PS)
teneinde vrijwillige zwangerschapsafbreking uit het Strafwetboek te lichten en op te nemen
in de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, Parl. St. 2015-16,
nr. 54-1867/001; Wetsvoorstel (Ecolo-Groen) betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, Parl. St. 2015-16, nr. 54-1947/001; Voorstel van resolutie (sp.a) betreffende de
actualisatie van de wetgeving inzake zwangerschapsafbrekingen en het voorkomen van
ongeplande en ongewenste zwangerschappen, Parl. St. Kamer 2015-16, nr. 54-1989/001.
(17) Wetsvoorstel (Ecolo-Groen) betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, Parl.
St. 2015-16, nr. 54-1947/001, 4.
(18) Brief 19 september 2016 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Kamerstukken II,
2015-16, 27 859, nr. 96. Zie voordien B. BahLmann en a. BaRendSen, “Recht op registratie in
de BRP?”, FJR 2016, nr. 34.
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abortus(19). Pas sinds de jaren 1990 gaat ook aandacht naar het belang van
registratie, en vervolgens ook van de wettelijke mogelijkheid tot het geven
van een voornaam, voor de rouwverwerking van de ouders. Bij hen bestaat
een behoefte aan erkenning van het “feitelijke bestaan” van hun kind(20).
De toepassing van de registratiemogelijkheid en -verplichting werd en
wordt in België bij omzendbrief beperkt tot levenloze geboortes na een
zwangerschapsduur van meer dan zes maanden (of 180 dagen of 26 weken)
vanaf de verwekking(21). Beneden die zwangerschapsduur is geen aangifte
verplicht en al evenmin mogelijk. De zesmaandentermijn is gebaseerd op
artikel 326 BW. Vanaf die termijn wordt een kind wettelijk als levensvatbaar
beschouwd, zodat het zelfstandig buiten de baarmoeder zou kunnen overleven. De termijn wordt abstract gehanteerd. De concrete levensvatbaarheid
is daarom voor het bestaan van de aangifteplicht niet van belang(22).
In Nederland werd de vergelijkbare aangifteplicht van artikel 1:19i NBW
op vergelijkbare wijze geïnterpreteerd in het licht van artikel 2 Wet Lijkbezorging (verder: Wlb), dat verwijst naar een zwangerschapsduur van 24
weken(23).
In dit verband rijzen er nu vier problemen.
5. Ten eerste is er de onmogelijkheid tot aangifte van een levenloos kind
beneden de wettelijke levensvatbaarheidsgrens. Veel ‘ouders’ van dergelijke kinderen zouden graag tot aangifte overgaan en voelen de administratieve onmogelijkheid ertoe als kwetsend aan, volgens de voornoemde
wetsvoorstellen.
Die onmogelijkheid tot aangifte vloeit echter geenszins voort uit een
wetsbepaling(24).
In Nederland ging het slechts om een interpretatie in het licht van een andere
wet. De Commissie van advies voor zaken betreffende de burgerlijke staat
en de nationaliteit heeft echter geoordeeld dat artikel 1:19i NBW voor een
(19) Rb. Oudenaarde 25 mei 1907, Pas. 1907, III, 245. Voorts C. CaSteLein en T. wuytS,
“What’s in a name? De moeilijke verhouding tussen juridische persoonlijkheid, akten van
de burgerlijke stand, afstammingsrecht en naamrecht inzake perinataal overleden kinderen”, TPR 2006, (771) nr. 31.
(20) Brief 19 september 2016 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Kamerstukken II,
2015-16, 27 859, nr. 96.
(21) Ibid., nr. 32.
(22) Over de abstracte en concrete invulling: A. huygenS, “Late zwangerschapsafbreking
en aansprakelijkheid voor ongewenst bestaan”, T. Gez. 2011-12, (212) nr. 7.
(23) aSSeR – de BoeR, Personen - en familierecht (Kluwer 2010), nr. 73.
(24) C. CaSteLein en t. wuytS, TPR 2006, (771) nr. 32.
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dergelijke beperking geen steun biedt. De Commissie beveelt aan om ook
voor doodgeborenen van minder dan 24 weken een bijzondere akte op te
stellen(25).
Voor België is relevant dat het Franse Hof van Cassatie over het Franse
pendant van artikel 80bis BW heeft geoordeeld dat bij omzendbrief geen
bijkomende voorwaarden, zoals een abstracte levensvatbaarheidsgrens,
mogen worden gesteld(26). De Franse wetgever heeft vervolgens bijkomende voorwaarden gesteld, zij het zonder een concrete zwangerschapsduur, gewicht of lichaamslengte voorop te stellen en zonder af te stemmen
op andere relevante regels, bv. over de bezorging van het stoffelijk overschot. De akte mag enkel worden opgesteld in geval van late miskramen
of late therapeutische zwangerschapsonderbrekingen, maar niet bij vroege
miskramen of vroege vrijwillige zwangerschapsonderbrekingen(27). Voor
die laatste twee gevallen geldt een van twaalf weken na de bevruchting(28).
Voor artikel 80bis BW blijft de Franse rechtspraak relevant: een rechtbank
zou moeten oordelen dat een ambtenaar van de burgerlijke stand artikel
80bis BW miskent door te weigeren een akte op te stellen bij een ‘voortijdige’ levenloze geboorte.
Problematisch voor zowel de Belgische als Nederlandse regeling is vervolgens wel dat voor élk miskraam, ook binnen het eerste trimester van de
zwangerschap, een registratieplicht zou bestaan.
6. Op de tweede plaats zou de concrete levensvatbaarheidsgrens wegens
de medische vooruitgang thans lager liggen dan de abstracte, wettelijke
levensvatbaarheidsgrens van 180 dagen.
Bijvoorbeeld beveelt de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie(29) een “ja, tenzij” actief medisch beleid aan voor vroeggeboor(25) Officiële mededeling nr. 1/2006 van 10 oktober 2006 inzake het opmaken van akten
van geboorte en overlijden van kinderen die kort na de geboorte zijn overleden en het opmaken van akten van levenloos geboren kind, www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/
documenten/brieven/2016/04/22/bijlage-antwoorden-kamervragen-over-de-verstrekkingvan-een-overlijdensakte-bij-een-doodgeboren-baby/bijlage-antwoorden-kamervragenover-de-verstrekking-van-een-overlijdensakte-bij-een-doodgeboren-baby.pdf.
(26) Cass.fr. (1ste civ.) 6 februari 2008 (3 arresten), www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/arrets_06_11171.html = JT 2008, 431. Hierover
M. Beague, “Quelle reconnaissance juridique du deuil périnatal? Etat des lieux en matière
d’’acte de déclaration d’enfant sans vie’ en droit français et en droit belge”, JT 2008, 413 e.v.;
M. RommeLaeRe, “Article 80bis du Code civil, deuil périnatal et droit”, Act.dr.fam. 2010,
25 e.v.
(27) www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13773.do.
(28) I. CoRpaRt, “Les enfants sans vie au coeur d’une nouvelle réforme”, JAC 2008, n° 87,
www.jac.cerdacc.uha.fr.
(29) Richtlijn Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte, www.nvog.nl/sites/files/0000001346_richtlijn%20perinataal%20beleid%20bij%20extreme%20vroeggeboorte.
pdf.
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tes vanaf 24 weken, terwijl vanaf 22 weken een “neen, tenzij”-beleid kan
worden gehanteerd. De Wereldgezondheidsorganisatie knoopt ook aan bij
22 weken(30). Onder de 22 weken zou een kind nooit levensvatbaar zijn.
Meteen zij verduidelijkt dat dit aantal weken telkens verwijst naar de menstruele leeftijd van de foetus. Die termijn vangt aan vanaf de eerste dag van
de laatste menstruatie (amenorroe). De wettelijke levensvatbaarheidsgrens
is daarentegen berekend volgens de foetale leeftijd, die pas aanvangt vanaf
de bevruchting (postconceptie). Deze kan op natuurlijke wijze plaatsvinden
tot twee weken amenorroe(31).
Samengevat komt de huidige wettelijke levensvatbaarheidsgrens van 26
weken postconceptie neer op 28 weken amenorroe. Een verlaging tot 22
weken amenorroe zou dus het hanteren van een wettelijke levensvatbaarheidsgrens van 20 weken postconceptie of 140 dagen kunnen rechtvaardigen. Die grens moet uiteraard wettelijk worden bepaald.
7. Een zodanige aanpassing van de wettelijke levensvatbaarheidsgrens
waarboven een registratieplicht van levenloos geboren kinderen bestaat,
zou op de derde plaats in lijn komen met de grens voor verplichte aangiftes
van overlijdensoorzaken.
Bij overlijden van een kind jonger dan een jaar en in geval van een levenloze geboorte (“doodgeboorte”) dient een arts het formulier model III D
in te vullen en aan de gemeentelijke administratie over te maken. Doodgeboorte wordt omschreven als elke foetale sterfte indien het gewicht bij
de geboorte gelijk of hoger is dan 500 gram (of indien het gewicht bij de
geboorte niet gekend is, die de overeenstemmende zwangerschapsduur (22
volle weken) of de overeenstemmende lichaamslengte (25 cm van kruin tot
hiel) heeft bereikt(32). Daarmee wordt aangeknoopt bij de richtlijnen van de
Wereldgezondheidsorganisatie, zodat het 22 weken amenorrie betreft(33).
Dit betekent dat voor levenloos geborenen tussen 22 en 28 weken amenorrie
thans wel een formulier III D moet worden ingevuld, maar dat geen akte
van aangifte van levenloos kind wordt opgesteld.
8. Ten vierde rijst de vraag of artikel 80bis BW van toepassing is in geval
van vrijwillige zwangerschapsonderbreking.

(30) www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/maternal/maternal_perinatal/en.
(31) T. VanSweeVeLt, “Abortus”, in T. Vansweevelt en F. Dewallens, Handboek gezondheidsrecht, vol. 2 (Antwerpen: Intersentia, 2014), (189) nr. 504.
(32) Art. 2 KB 17 juni 1999 waarbij het opmaken van een jaarlijkse statistiek van de overlijdensoorzaken wordt voorgeschreven, BS 4 september 1999.
(33)
Statistics
Belgium,
statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/
aangifteformulieren/.
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Bij gebreke van andersluidende bepaling moet men aannemen dat late
zwangerschapsonderbrekingen – met name na 180 dagen na de bevruchting
– in België mogelijk zijn. Daarover bestaat echter geen eensgezindheid(34).
Welnu, tijdens de parlementaire voorbereiding is gesteld dat artikel 80bis
BW in dergelijke gevallen van (blijkbaar toelaatbare) late abortus niet van
toepassing zou zijn omdat “een abortus geen geboorte is”. Opmerkelijk is
dat in de Franstalige tekst sprake is van een “enfant avorté, par example lors
d’un avortement médical plus de 180 jours après le jour de la conception”
en in de Nederlandstalige van een kind dat “het slachtoffer wordt” van dergelijke abortus(35). Het genoemde formulier III D dient inderdaad enkel te
worden opgesteld in geval van een bevalling, al dan niet met assistentie. De
gebruikelijke abortustechnieken beantwoorden daar niet noodzakelijk aan.
In de voorgenomen Nederlandse regeling is sprake van een kind dat levenloos “ter wereld is gekomen” - hoewel als synoniem ook gewoon de term
“geboren” wordt gebruikt(36).
Bij gebreke van uitdrukkelijke wettekst in de andere zin moet worden aangenomen dat artikel 80bis BW van toepassing is in geval van vrijwillige
zwangerschapsonderbreking. Bij late zwangerschapsonderbrekingen (meer
dan 180 dagen na bevruchting) zal dit wellicht overeenstemmen met de
wens van de ouders, die een kind wegens medische indicaties verliezen(37).
Laat men echter de niet-wettelijke 180-dagen regel buiten beschouwing,
dan zouden wellicht ook wel vele ongewenste registraties moeten plaatsvinden(38). Daarom verdient het aanbeveling een wettelijke levensvatbaarheidsgrens te blijven hanteren.

II. BEzORGING VAN hET STOffELIjk OVERSChOT
9. Het wetsvoorstel van de CD&V heeft ook betrekking op de bezorging
van het stoffelijk overschot van levenloos geboren kinderen, althans op de

(34) Hierover A. huygenS, T. Gez. 2011-12, (212) nr. 10; T. VanSweeVeLt, “Abortus”, (189)
nr. 579 e.v. Deze mogelijkheid werd door verweerders niet betwist in Rb. Brussel 21 april
2004, JT 2004, 716 = TBBR 2006, 108, noot R. m aRCheti, e. monteRo en a. pütz = T. Gez.
2004-05, 380.
(35) Verslag namens de commissie voor de Justitie, Parl. St. Senaat 1998-99, nr. 1-623, p.
20.
(36) Brief 19 september 2016 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Kamerstukken II, 201516, 27 859, nr. 96.
(37) M. RommeLaeRe, Act.dr.fam. 2010, (25) nr. 19.
(38) Zie ook Y.-H. LeLeu, Droit des personnes et des familles, nr. 48, p. 69. Voor Nederland:
D. Van m eeRSBeRgen, T&C Gezondheidsrecht 2010, commentaar op art. 2 Wlb, nr. 4.
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informatieverplichtingen in dat verband. De bevoegdheid over begraafplaatsen en lijkbezorging zelf is in België een gewestaangelegenheid.
In dat verband vallen twee relevante zaken te melden.
10. Op de eerste plaats is er de plicht resp. de mogelijkheid tot bezorging
van het stoffelijk overschot. In Vlaanderen kan men enkel gebruik maken
van de voorgeschreven wijzen van bezorging van het stoffelijk overschot,
met strafvervolging in geval van miskenning(39). Bezorging van het stoffelijk overschot is slechts mogelijk na verlof door de ambtenaar van de
burgerlijke stand, aan de hand van een overlijdensattest(40). Er is echter
geen uitdrukkelijke plicht tot bezorging, laat staan tot bezorging binnen een
zekere termijn(41). Doorgaans gelden ter zake gemeentelijke verordeningen
die de burgemeester kan doen handhaven. Beter ware om een uiterste termijn voor bezorging van het stoffelijk overschot in de wet in te schrijven,
zoals de zesdagenregel uit artikel 16 Wlb.
Het Decreet Begraafplaatsen en Lijkbezorging verwijst nu enkel naar enerzijds lijkbezorging en anderzijds begraving of crematie van levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens nog niet hebben
bereikt. Er is geen uitdrukkelijke bepaling die ziet op levenloos geboren
kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens wel al hebben bereikt.
Zij worden uiteraard, maar impliciet, als lijk beschouwd en er is ook een
overlijdensattest voorhanden met formulier model III D. Een lijk vooronderstelt doorgaans echter een levende menselijke persoon. Beter ware
daarom geweest dat de Vlaamse Decreetgever levenloos geboren kinderen
die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens hebben bereikt, uitdrukkelijk had
gelijkgesteld met lijken. De Nederlandse wetgever heeft dit aldus gedaan
in artikel 2 Wlb. Thans kan de onterechte indruk ontstaan dat levenloos
geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens wel al hebben
bereikt niet per analogie maar rechtstreeks als lijk, dus als overleden mens,
worden beschouwd(42).
Wat betreft levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidgrens nog niet hebben bereikt, voorzag artikel 15, §2 Decreet Begraafplaatsen en Lijkbezorging tot 2014 in een mogelijkheid tot begraving of crematie
“na een zwangerschapsduur van ten volle twaalf weken”. Daarmee werd
beoogd de regeling af te stemmen op de mogelijkheid tot abortus tijdens de

(39) Art. 315 Sw.
(40) Art. 77 BW; art. 15bis en 19 Decreet Begraafplaatsen en Lijkbezorging.
(41) Zie reeds R. dieRkenS, Lichaam en lijk. Raakpunten van recht en geneeskunde (Brugge: die Keure, 2016), nr. 216.
(42) Vgl. T. wuytS, Comm. Pers., “Begraafplaatsen en Lijkbezorging in Vlaams Gewest.
Art. 15”, nr. 25.
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eerste twaalf weken “na de bevruchting”(43) Men kan er dus van uitgaan
dat het in het Decreet om 12 weken postconceptie ging. Dit verklaart ook
een voorstel om de vereiste leeftijd te verhogen tot 14 weken, omdat tot
dan kan worden overgegaan tot curettage (als abortusmethode). Curettage
“heeft tot gevolg dat er van die levenloos geboren kinderen enkel botjes en
ingewanden overblijven. (…) Men moet (dan ook) rekening houden met de
emotionele effecten als men de resten van een levenloos geboren kind van
12 weken aan de ouders wil overhandigen of tonen”(44). Curettage wordt in
België slechts toegepast tot 12 weken postconceptie, dus 14 weken amenorrie, zodat hier duidelijk een misverstand bestond. Vanaf 12 weken postconceptie zou men de vormen van een kind kunnen onderscheiden, zodat
volgens de minister “er sprake (is) van een mensbegrip”(45).
In 2014 is op voorstel van de meerderheidspartijen elke minimale periode
van zwangerschapsduur geschrapt, zodat na elke doodgeboorte begraving
en crematie mogelijk is, ook al is er geen akte van aangifte van levenloos
kind en al evenmin een formulier model III D. Voordien was in die gevallen begraving of crematie niet uitdrukkelijk verboden, maar bestond er
wel rechtsonzekerheid(46). Op vergelijkbare wijze bepaalt het Nederlandse
artikel 11a Wlb sinds 2010 dat begraving of crematie mogelijk is van een
menselijke vrucht die na een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken
levenloos ter wereld is gekomen.
11. Op de tweede plaats rijst de vraag of het stoffelijk overschot, desgewenst,
na een vrijwillige abortus kan worden begraven of gecremeerd – anders
dan als anatomisch afval. Omzendbrieven die van toepassing waren vóór
de invoering van artikel 15, §2 Decreet Begraafplaatsen en Lijkbezorging
bevalen enkel aan om op de begraafplaatsen een perceel ter beschikking
te stellen voor vroegtijdige spontane abortussen(47). Het huidige decreet
verwijst, zoals vermeld, naar “geboren kinderen”. Men moet aannemen dat
in geval van vrijwillige abortus gebruik moet kunnen worden gemaakt van
begraving of crematie. Een regelgevende tussenkomst in die zin is nodig.

(43) Art. 350, tweede lid, 1°, a) Sw.
(44) Ontwerp van decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Verslag namens de
Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid uitgebracht door mevrouw Anny De Maght-Aelbrecht, Parl. St. Vl. Parl. 2003-04, nr. 1864/007,
16.
(45) Ibid. Zie ook de bespreking bij T. wuytS, Comm. Pers., nrs. 23-24.
(46) Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de laatste wilsbeschikking en de begraving of crematie van levenloos geboren kinderen betreft, Parl. St. Vl. Parl. 2013-14, nr. 2385/001, p.
2; Vr. en Antw. Vl. Parl., Vr. nr. 310, 27 februari 2012 (K. SChRyVeRS, antw. G. BouRgeoiS).
(47) Bv. Omzendbrief 9 september 1991 betreffende de begraving van foetussen van minder dan zes maanden, BS 25 september 1991. Zie de bespreking bij M. RommeLaeRe, Act.
dr.fam. 2010, (25) nr. 12.
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III. DE NAAm VAN hET LEVENLOOS GEBOREN kIND
12. Het EHRM had in 2005 te oordelen over het volgende geval(48).
Mevrouw Znamenskaya was gehuwd geweest met de heer Z. Binnen de
driehonderd dagen na de echtscheiding van Z. beviel zij van een doodgeboren kind. Het was onbetwist dat dit kind was verwekt door de heer G.
Wegens de driehonderddagenregel werd het doodgeboren kind echter geregistreerd onder de naam van Z. Enkele maanden later overleed G.
Bijzonder aan het Russische recht is dat voor doodgeboren kinderen een
geboorteakte wordt opgesteld, afstammingsbanden worden gevestigd en als
gevolg daarvan een naam wordt toegekend(49).
Mevrouw Znamenskaya leidde een vordering in tot enerzijds de vaststelling
van het vaderschap van G. en anderzijds de wijziging van de naam van
de doodgeborene (§14 arrest). Deze vordering werd afgewezen omdat het
doodgeboren kind nooit rechtssubjectiviteit had verworven (§§16-17). Voor
het EHRM erkende de Russische regering dat de rechtbanken het Russische
recht hadden miskend; de vordering had kunnen worden ingewilligd (§22).
Het EHRM oordeelde met vier tegen drie in een bijzonder kort arrest dat
een en ander een schending uitmaakte van het recht op eerbiediging van het
privéleven van mevrouw Znamenskaya. De kern van deze zaak lag volgens
het Hof in het recht van de vrouw om de juridische erkenning te verkrijgen
van G. als de biologische vader van het kind, niettegenstaande het toegepaste vaderschapsvermoeden. Als corollarium van die erkenning zou ook
de naam worden gewijzigd (§25).
13. De voornoemde wetsvoorstellen van de CD&V en de Open vld strekken er uitdrukkelijk toe om ook de naam van het doodgeboren kind in de
akte van aangifte van een levenloos kind te vermelden. De naam van het
kind wordt hoe dan ook vermeld in de geboorteakte die de sp.a voorstelt op
te maken voor levenloos geboren kinderen. De cdH wenst geen aanpassing.
Bij de invoering van art. 80bis BW in 1999 was er uitdrukkelijk voor geopteerd om de vermelding van de naam niet mogelijk te maken. “De toekenning
van een naam is naar Belgisch recht immers het gevolg van de afstamming,
die bij doodgeboren kinderen niet altijd (sic) juridisch is vastgesteld. Tevens
is het eigenlijk een soort discriminatie tegenover de rechtsvorderingen met
betrekking tot de afstamming die niet ontvankelijk zijn wanneer het kind
niet levensvatbaar geboren is, om ook aan levenloos geboren kinderen een

(48) EHRM 2 juni 2005, nr. 77785/01, Znamenskaya/Rusland, hudoc.echr.coe.int/?i=
001-69239.
(49) C. CaSteLein en t. wuytS, TPR 2006, (771) nr. 79.
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familienaam te geven”(50). Uiteraard wordt de afstamming van levenloos
geboren kinderen nooit vastgesteld, en niet soms, omdat zij geen rechtssubjectiviteit verwerven. Bijgevolg verwerven ze ook geen naam, die een
gevolg is van de afstamming. Belangrijker tijdens de parlementaire voorbereiding in 1999 was echter dat de betrokken ouders helemaal geen behoefte
hadden om hun levenloos geboren kind een naam te geven.
De voormelde wetsvoorstellen maken geen melding van enige vraag of
behoefte aan de toekenning van een naam aan levenloos geboren kinderen.
Een verplichting daartoe kan m.i. evenmin worden afgeleid uit het arrestZnamenskaya. In het Russische recht wordt immers een geboorteakte
met vermelding van de naam opgesteld, in België niet. Het EHRM sluit
de kwestie van de naam ook uit de kern van de betreffende zaak. Kortom
verdient dergelijk voorstel als zodanig geen bijval, maar wel in samenhang
met de vermelding van de ouders (infra IV.).
De betreffende wetsvoorstellen knopen m.i. inzake het naamrecht wel
terecht per analogie aan bij de naam als gevolg van afstamming (of adoptie).
Terecht wordt ook verduidelijkt dat de naam geen vestiging van de afstamming tot gevolg heeft en nog minder de toekenning van rechtssubjectiviteit.
14. Volledigheidshalve zij nog de bijzondere Nederlandse regeling ter zake
vermeld. De bijzondere akte vermeldt daar enkel de naam van het kind
indien de ouders voor de geboorte of ter gelegenheid van de aangifte naamkeuze doen. In afwijking van de algemene regels mogen zij voor hun volgende gemeenschappelijke kinderen een afwijkende naamkeuze doen(51).
De toekomstige regeling zou te dien aanzien niets wijzigen.

IV. DE OuDERS VAN hET LEVENLOOS GEBOREN kIND
15. De akte van aangifte van levenloos kind vermeldt de gegevens van
de moeder en van de vader of meemoeder. Staat het vaderschap of meemoederschap niet vast op grond van het vermoeden of een erkenning, dan
kunnen de betreffende gegevens worden vermeld mits toestemming van
de moeder(52). Kortom, er wordt een afstammingsrechtelijke invulling
van ouderschap gehanteerd, maar zonder dat afstammingsbanden worden
gevestigd, aangezien het levenloos geboren kind geen rechtssubjectiviteit
heeft verworven(53).
(50) Verslag namens de commissie voor de Justitie, Parl. St. Senaat 1998-99, nr. 1-623, p. 7.
Zie nochtans de bedenkingen bij M. RommeLaeRe, Act.dr.fam. 2010, (25) nr. 22.
(51) Art. 1:5, lid 8 NBW.
(52) Art. 80bis BW.
(53) C. CaSteLein en t. wuytS, TPR 2006, (771) nrs. 43 en 110; T. wuytS, Comm. Pers.,
nr. 24.
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De Nederlandse bijzondere akte vermeldt, naar analogie van de geboorteakte, eveneens de gegevens van de moeder en van de vader of de moeder
uit wie het kind niet is geboren(54). Dit zal zo blijven onder de toekomstige
regeling.
Bij deze bepalingen rijzen twee problemen.
16. Op de eerste plaats is de vermelding van de ouders in de akte niet
noodzakelijk correct. Enerzijds is het mogelijk dat de akte ouders vermeldt
voor wie geen grondslag van ouderschap voorhanden is, zoals in de zaakZnamenskaya. Anderzijds rijst een probleem ingeval het vaderschap of
meemoederschap niet vaststaat, en de moeder zich verzet tegen de vermelding van de betreffende persoon of voor een verkeerde vermelding kiest.
Zowel naar Belgisch(55) als naar Nederlands recht(56) bestaat dan geen
mogelijkheid om een en ander recht te zetten via de erkenning of een
afstammingsvordering, aangezien er geen levend en levensvatbaar kind
is. Aangezien het kind nooit rechtssubjectiviteit heeft verworven, rijst er
vanuit dat perspectief geen probleem. Er rijst wel een probleem vanuit het
perspectief van de ‘ouders’. Zij hebben op grond van het recht op eerbiediging van hun privéleven recht op juridische erkenning van hun en elkaars
ouderschap.
Voornoemde wetsvoorstellen willen dit mogelijk maken via aanpassing van
het afstammingsrecht. Dit lijkt problematisch wegens het ontbreken van
rechtssubjectiviteit van het kind. Beter ware daarom om de suggestie van
Castelein en Wuyts te volgen en te werken via een vordering tot verbetering
van de akte van de burgerlijke stand(57).
17. Vervolgens rijst de vraag welke regels van toepassing moeten zijn op
de vermelding van de ouders in de akte. Is een afstammingsrechtelijke
invulling wel aan de orde(58)? Castelein en Wuyts werpen terecht op dat
de grondslagen van de afstamming mee worden bepaald in het belang van
het kind, dat hier precies niet aan de orde is(59). Er zou dus sterker kunnen
worden gekeken naar hetzij de biologie, hetzij de intentie(60). Het nadeel
van die oplossing is haar complexiteit: er zou een bijzonder ouderschapsbe(54) Art. 9 en 12, lid 1 Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand.
(55) Art. 328, §3 en 331bis BW en art. 1231-20 Ger.W. en voorts C. CaSteLein en t. wuytS,
TPR 2006, (771) nr. 53.
(56) Rb. ‘s Hertogenbosch 8 maart 1995, NJ 1995, nr. 490. Voorts J. kok, “Postume erkenning en naamskeuze”, FJR 2008, 44.
(57) C. CaSteLein en t. wuytS, TPR 2006, (771) nrs. 70 en 97.
(58) Ibid., nrs. 38-39.
(59) Ibid., nrs. 95 en 107.
(60) Ibid., nrs. 40, 68 en 93-95; T. wuytS, Comm. Pers., nr. 24.
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grip worden gehanteerd enkel in verband met levenloos geboren kinderen.
Zeker in het licht van de recente evoluties in het afstammingsrecht(61), ben
ik daarom geneigd een zuiver afstammingsrechtelijke invulling te hanteren
die per analogie van toepassing is.
Overigens zou ook een mogelijkheid moeten worden verschaft om een
adoptieprocedure voort te zetten ingeval het kind na indiening van het verzoekschrift overlijdt(62).
18. Indien de ouders correct in de akte kunnen worden vermeld, kan er ook
geen bezwaar zijn om de correcte naam te vermelden naar analogie van het
naamrecht bij afstamming.

BESLuIT
19. Eén van de doelstellingen van de burgerlijke stand is om in het algemeen belang, meer bepaald de voorkoming van misdrijven, over te gaan tot
registratie van relevante gebeurtenissen in het leven van personen. Voor de
betrokken personen zijn dergelijke officiële sporen ook van belang om hun
verhouding tot de samenleving te bepalen. In de woorden van Théry maakt
de registratie van de persoon “l’un de nous”(63).
Daarom precies is de registratie van levenloze geboortes, met een akte per
levenloos geboren kind, gevoelige materie: is er “l’un de nous” geweest(64)?

Het antwoord is negatief en daarom worden er thans geen geboorte- en
overlijdensakte opgesteld, maar enkel een bijzondere akte voor bijzondere
gevallen. Onze drie hoogste gerechtshoven hebben, in ruimer verband, ook
al uitdrukkelijk geoordeeld dat ongeboren kinderen niet als mensen kunnen worden beschouwd(65). Zij moeten wel op basis van menswaardigheid

(61) Daarover mijn bijdrage “Wat is ouderschap?” in het vorige nummer van dit Tijdschrift.
(62) Zie reeds F. Swennen, “Het nieuwe interne adoptierecht: horresco referens”, RW 200304, (441) nr. 15.
(63) I. théRy en A.-M. LeRoyeR, Filiation, origines, parentalité : le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle, 2014, www.ladocumentationfrancaise.fr/
rapports-publics/144000203/, 57.
(64) “Un de nous” is precies ook de naam van een recent opgerichte federatie van verenigingen ter bescherming van het menselijk leven vanaf de conceptie: www.undenous.fr.
(65) GwH 5 oktober 2011, www.const-court.be/public/n/2011/2011-146n.pdf; Cass. 22
december 1992, RW 1993-94, 464, noot M. wouteRS; RvS 3 april 2014, nr. 227.035, www.
raadvst-consetat.be/Arrets/227000/000/227035Dep.pdf.
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worden beschermd. Dit is ook de lijn van het EHRM(66) en het HvJ EU(67).
In dat opzicht vind ik het Nederlandse voornemen tot opstelling van een
geboorteakte onwijs, ook al zal het gaan om een “bijzondere” geboorteakte,
met vermelding dat het kind levenloos ter wereld is gekomen.
In het licht van voormelde doelstellingen van algemeen belang is het aangewezen om tot registratie over te gaan van levenloos geboren kinderen die
bijna “l’un de nous” zijn geweest. De wettelijke levensvatbaarheidsgrens
dient daarbij te worden aangepast aan de concrete levensvatbaarheidsgrens – die eventueel ook de grens voor late vrijwillige zwangerschapsonderbreking kan zijn. De ouders van het kind moeten ook correct worden
vermeld op grond van hun grondrechten. Het levenloos geboren kind kan
dienovereenkomstig ook een naam krijgen. Er valt iets voor te zeggen om
artikel 80bis BW niet meer onder te brengen bij de akten van overlijden
– al is er ook geen geboorte van “l’un de nous” geweest en hoort de akte
ook niet onder de akten van geboorte thuis(68). Een bijzonder hoofdstuk
voor deze bijzondere akte lijkt me gepaster. Ook andere regels dienen op
deze regeling te worden afgestemd, met name in verband met aangifte van
overlijden en bezorging van het stoffelijk overschot, ook na vrijwillige
zwangerschapsonderbreking.
Ik vraag me af – en de vraag stellen, is ze beantwoorden – of de wetgever
dient tussen te komen in verband met de registratie van voortijdig levenloos
geboren kinderen. Voornoemde wetsvoorstellen willen daar een facultatieve aangifte invoeren(69). De vraag rijst echter of de burgerlijke stand
facultatief ter beschikking moet staan voor personen die daaraan in hun
rouwverwerking nood hebben, hoe beschermwaardig die nood ook is. Het
lijkt me beter om te volstaan met een overlijdensattest, dat de mogelijkheid
tot bezorging van het stoffelijk overschot opent.
20. Ik zie niet hoe de postnatale registratie als levenloos geboren kind –
een niet-subject – prenatale toekenning van rechtssubjectiviteit tot gevolg
zou kunnen hebben.
Het verzet, om die reden, tegen de impliciete of onrechtstreekse erkenning
van ongeboren leven via de regeling over levenloos geboren kinderen dreigt
bovendien nog-niet-kinderen een noodzakelijke bescherming te ontzeggen.
(66) Laatst in EHRM (Grote Kamer) 10 april 2007, nr. 6339/05, Evans/Verenigd Koninkrijk,
hudoc.echr.coe.int/?i=001-80046. Zie voorts de bespreking bij C. CaSteLein en t. wuytS,
TPR 2006, (771) nrs. 11 e.v.
(67) HvJ (Grote Kamer) 18 december 2014, International Stem Cell Corporation/Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks, curia.europa.eu/juris/documents.
jsf?num=C-364/13.
(68) Ook in die zin Y.-H. LeLeu, Droit des personnes et des familles, 68 nr. 48.
(69) Eerder in die zin C. CaSteLein, “De naam van het perinataal overleden kind”, NJW
2002, (408) nrs. 17 en 19; M. RommeLaeRe, Act.dr.fam. 2010, (25) nr. 33.
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Met nog-niet-kinderen bedoel ik: zij die niet geaborteerd zijn en evenmin
doodgeboren, maar in de baarmoeder leven. In Nederland is er de laatste
jaren veel over te doen of ongeboren kinderen voorwerp kunnen uitmaken
van maatregelen van kinderbescherming, waarbij aan de zwangere vrouw
die geen voornemen heeft tot abortus, beperkingen worden opgelegd. Daarbij wordt de wettelijke infans conceptusregel als rechtvaardiging aangevoerd, overigens niet zonder betwisting(70). Noch die rechtvaardiging, noch
de bescherming van ongeboren leven, houdt in dat het ongeboren leven als
rechtssubject zou worden beschouwd, laat staan dat zij beperkingen op het
recht op vrijwillige zwangerschapsonderbreking zou rechtvaardigen. Ik ben
daarom voorstander van kinderbeschermingsmaatregelen tijdens de zwangerschap, met afweging tegenover de rechten van de zwangere persoon.
Regelgevend optreden lijkt me dus ook hier noodzakelijk.

(70) Voor een overzicht: I. weijeRS, “Prenatale kinderbescherming”, FJR 2015, 56. Vgl.
Voor België A. huygenS, “Preventie van prenatale schade; reactie op FJR 2009, 3”, FJR
2009, 4.
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