Levenloos geboren kind: akte en naamskeuze
Het is voor ouders heel verdrietig als hun kind levenloos ter wereld komt. Een erkenning van het bestaan van
hun kind door middel van een officiële registratie in de burgerlijke stand kan hun verdriet niet wegnemen,
maar hopelijk helpen bij de verwerking daarvan.

De wet regelt in artikel 19i van Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek (BW) de mogelijkheid voor ouders van een levenloos
geboren kind om een akte van de burgerlijke stand te laten
opmaken. Dat is een bijzondere akte, die zoveel mogelijk
aansluit bij de geboorteakte van een kind.

Om de ontstane onduidelijkheid hierover weg te nemen, is in
2006 door de Commissie van advies voor de zaken betreffende
de burgerlijke staat en de nationaliteit een Officiële Mededeling
uitgebracht aan alle ambtenaren van de burgerlijke stand
(zie bijlage).

In de akte worden de volgende gegevens vermeld:
de voornaam of voornamen en de geslachtsnaam van het kind,
dag en zo mogelijk uur en minuut van geboorte, de geboorteplaats en het geslacht. Ook worden de gegevens van de ouders
opgenomen en de gegevens van degene die aangifte heeft
gedaan.

Onlangs is gebleken dat de werkwijze die door de Commissie is
aangeraden onvoldoende bekend is, waardoor er ouders zijn die
geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om aangifte
van een levenloos geboren kind te doen en daardoor ook niet in
het bezit zijn gekomen van akte van geboorte (levenloos) van
hun kind. Als ouders die dit betreft er alsnog prijs op stellen om
de akte te krijgen, kunnen zij zich wenden tot de ambtenaar van
de burgerlijke stand.

De ouders mogen met betrekking tot de geslachtsnaam van hun
kind bovendien naamskeuze doen. Dat betekent dat het kind de
achternaam van de vader of van de moeder kan krijgen.
De keuze van de ouders is niet bindend voor volgende kinderen.
Bij de geboorte van een volgend kind kunnen de ouders opnieuw
naamskeuze doen.

De akte als bedoeld in artikel 1:19i BW is een akte van de
burgerlijke stand, die net als alle andere akten van de burgerlijke
stand zoals de geboorteakte een officieel bewijs en daarmee ook
een officiële erkenning vormt van het feit dat het kind ter wereld
is gekomen.

Het opmaken van de akte is niet afhankelijk is van de duur van
de zwangerschap. Hierover is wel onduidelijkheid ontstaan,
omdat de Wet op de Lijkbezorging een termijn voor de duur
van de zwangerschap bepaalt in verband met de begraving of
crematie van een levenloos geboren kind. De verplichting tot
begraven of cremeren bestaat als het kind levenloos geboren
wordt na een zwangerschap van 24 weken. Als een kind eerder
levenloos wordt geboren, bestaat die verplichting niet.
Deze termijn geldt uitsluitend in het kader van de Wet op
de Lijkbezorging en speelt dus geen rol bij het opmaken van
een akte van geboorte (levenloos).
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Mededeling Commissie van advies voor de zaken
betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit
Den Haag, 10 oktober 2006.
Aan de ambtenaren van de burgerlijke stand
Officiële mededeling nr. 1/2006 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.
Artikel 19i, tweede lid, van Boek 1
van het Burgerlijk Wetboek schrijft
voor dat van een kind dat levend ter
wereld is gekomen en binnen een termijn van drie dagen na de dag der
bevalling overlijdt, zowel een akte
van geboorte als een akte van overlijden dient te worden opgemaakt en in
artikel 19i, eerste lid, van Boek 1 van
het Burgerlijk Wetboek wordt
bepaald dat van een kind dat levenloos ter wereld is gekomen, een akte
wordt opgemaakt die in het register
van overlijden wordt opgenomen.
In Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
wordt geen nadere definitie gegeven
van het begrip kind, waar- door in de
praktijk de vraag is gere- zen of het
opmaken van een geboor- teakte en
een overlijdensakte resp. het opmaken
van een akte van levenloos geboren
kind afhankelijk gesteld dient te
worden van nadere vereisten, zoals een
bepaalde minimumduur van de
zwangerschap.
Een aantal ambtenaren van de burgerlijke stand meent voor het opmaken van de hiervoor genoemde akten

als criterium een minimumduur van de
zwangerschap te moeten hanteren.
Voor het bepalen van de minimumduur van de zwangerschap baseren zij
zich op de definitie die in artikel 2,
eerste lid, onder b, van de Wet op de
lijkbezorging wordt gegeven van een
doodgeborene. Deze definitie luidt als
volgt: doodgeborene: de na een zwangerschapsduur van ten minste vier en
twintig weken ter wereld gekomen
menselijke vrucht, welke na de
geboorte geen enkel teken van levensverrichting heeft vertoond.
Indien het kinderen betreft die geboren zijn uit een zwangerschap van een
kortere duur dan 24 weken, wordt
het opmaken van een geboorteakte en
een akte van overlijden resp. het
opmaken van een akte van levenloos
geboren kind geweigerd.
De voormelde minimumduur van de
zwangerschap van 24 weken ziet echter uitsluitend op de vraag of de
bepalingen van de Wet op de
Lijkbezorging op de desbetreffende
doodgeborene van toepassing zijn. Er
kan geen argument aan ontleend worden om het opmaken van een akte
van geboorte en van overlijden resp.
het opmaken van een akte van levenloos geboren kind bij een zwangerschap die korter dan 24 weken heeft
geduurd te weigeren. Daartoe biedt
de wet geen steun.
De Commissie acht het van belang om
een menselijke vrucht met zoveel
mogelijk respect te behandelen en terdege rekening te houden met de emoties van de ouders.
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De Commissie raadt daarom aan om
ook in gevallen waarin sprake is van
een zwangerschap die korter heeft
geduurd dan 24 weken, een akte van
geboorte en van overlijden resp. een
akte van levenloos geboren kind op
te maken.
Bij twijfel inzake het opmaken van de
akten, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand uiteraard op grond van
artikel 18, tweede lid, van Boek 1 van
het Burgerlijk Wetboek, nadere informatie inwinnen, bijvoorbeeld in de
vorm van een verklaring van de arts.
Met betrekking tot de naam van het
kind wordt nog opgemerkt dat de
ouders naamskeuze kunnen doen,
waarbij bedacht dient te worden dat
de naamskeuze voor een levenloos
geboren kind op grond van artikel 5,
achtste lid, van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek niet bindend is
voor volgende kinderen van dezelfde
ouders.
De voorzitter,
I. Jansen.
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