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Betreft

Beantwoording Kamervragen 2016Z04165

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, de
antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Van Raak
(SP) over het bericht dat een doodgeboren kindje niet wordt erkend. Deze vragen
werden ingezonden op 1 maart 2016 met kenmerk 2016Z04165.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

dr. R.H.A. Plasterk
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Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over het bericht dat een doodgeboren kindje niet wordt erkend
(ingezonden 1 maart 2016)
1
Waarom kan een doodgeboren kind geen vermelding krijgen in de BRP? 1)
Er wordt voor een levenloos geboren kind een akte van de burgerlijke stand
opgemaakt, die wordt opgenomen in het register van overlijdensakten, maar er
vindt geen inschrijving van een nieuwe ingezetene in de basisregistratie personen
plaats. Inschrijving in de BRP geschiedt op grond van de geboorteakte, aangifte
van verblijf en adres of ambtshalve.
2
Bent u bereid andere mogelijkheden te onderzoeken zodat doodgeboren kinderen
wel wettelijke erkenning kunnen krijgen, maar ouders niet geconfronteerd worden
met post van instanties, of problemen ontstaan met het erfrecht? 2)
Ja, ik ga onderzoek doen naar de mogelijkheden van registratie zowel binnen als
buiten de BRP, inclusief de financiële, technische, juridische, internationale en
privacyaspecten. Ik betrek daarbij de wensen van de initiatiefneemsters van de
petitie. Ik doe het onderzoek in overleg met de Minister van Veiligheid en Justitie.
Over de uitkomst van dit onderzoek wordt uw Kamer voor de zomer
geïnformeerd.
Er is overigens al een wijze van een wettelijke erkenning van levenloos geboren
kinderen in de vorm van registratie bij de burgerlijke stand, waarbij een akte van
een levenloos geboren kind wordt opgemaakt die inhoudelijk overeenkomt met
een geboorteakte. Gebleken is dat de bestaande regeling van de burgerlijke stand
onvoldoende bekend is. Zo is de handelwijze van de gemeente Amsterdam die
beschreven wordt in het artikel in het Parool niet nieuw, maar komt overeen met
de bestaande werkwijze. Om een grotere bekendheid aan de regeling te geven,
zodat ouders van levenloos geboren kinderen daarvan gebruik kunnen maken en
een tastbaar officieel bewijs kunnen krijgen van het bestaan van hun kind, is een
informatieblad over dit onderwerp geplaatst op Rijksoverheid.nl.
3
Bent u bereid met een voorstel te komen hoe de wettekst kan worden gewijzigd
zodat de voor veel ouders pijnlijke zin, “'komt het dood ter wereld, dan wordt het
geacht nooit te hebben bestaan” (artikel 2 Burgerlijk Wetboek, Boek 1) wordt
aangepast? Zo nee, waarom niet? 3)
Zoals aangegeven in de beantwoording van de Kamervragen van de leden
Wolbert en Oosenbrug van 14 oktober 2015, is de formulering van artikel 2 van
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek er geenszins op gericht om het bestaan van
een levenloos geboren kind te ontkennen. De formulering is een fictie (“wordt
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geacht”) en heeft tot doel om eventuele problemen op het terrein van het erfrecht
te voorkomen door duidelijk vast te stellen dat een levenloos geboren kind geen
rechten en plichten kan hebben of kan overdragen aan andere personen. De
Minister van Veiligheid en Justitie zal bezien of een wijziging van de tekst
uitkomst kan bieden. Daartoe is advies gevraagd aan de Commissie van advies
voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit.
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1) http://nos.nl/artikel/2089781-heel-pijnlijk-als-je-doodgeboren-kind-nietwordt-erkend.html;
BRP: Basisregistratie Personen
2) http://www.parool.nl/amsterdam/amsterdam-gaat-barmhartig-om-meterkenning-voor-doodgeboren-kind~a4248797/
3) http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2015-1205#Boek1_Titeldeel1_Artikel2
Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden
Wolbert, Fokke en Oosenbrug (allen PvdA), ingezonden 24 februari 2016
(vraagnummer 2016Z03879) en van de leden Bergkamp en Koser Kaya (beiden
D66), ingezonden 1 maart 2016 (vraagnummer 2016Z04159)
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