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I. De verschillende hypothesen

1. De regelgeving m.b.t. de naam van het kind
wordt gekenmerkt door een steeds terugkerende
driedeling tussen :
– het levend geboren kind, ongeacht het tijdstip
waarop het kind geboren wordt;
– het kind, levenloos geboren na een levensvat-
baarheidsgrens;
– het kind, levenloos geboren vóór een levens-
vatbaarheidsgrens.

2. Traditioneel gelden als voorwaarden voor het
verwerven van juridische persoonlijkheid het le-
vend en levensvatbaar geboren worden. Deze de-
finitie is problematisch, vooral door het begrip
‘levensvatbaarheid’6. De levensvatbaarheid wordt
in eerste instantie herleid tot een vorm van ma-
turiteit en ontwikkeling van de foetus: er is spra-
ke van levensvatbaarheid zodra bepaalde ‘vitale’
organen aanwezig zijn. Andere auteurs koppe-
len de levensvatbaarheid aan een zwanger-
schapsduur van minimum 180 dagen, termijn
die terug te vinden is in art. 326 B.W.7: een kind
geboren na die termijn, wordt vermoed levens-

vatbaar geboren te zijn8. Met ‘levensvatbaar-
heidsgrens’ wordt in deze bijdrage de termijn
bedoeld, zoals vastgelegd in art. 326 B.W.

II. Huidige regelgeving

3. De wetgever maakt impliciet een onderscheid
tussen de volgende drie situaties: [1] het levend
geboren kind, ongeacht het tijdstip waarop het
kind geboren wordt, [2] het kind, levenloos gebo-
ren meer dan 180 dagen of 6 maand na de ver-
wekking en [3] het kind, levenloos geboren min-
der dan 180 dagen (6 maand) na de verwekking.

A. Het levend geboren kind, ongeacht het tijdstip
waarop het kind geboren wordt

4. Voor het levend geboren kind is er een aangif-
teverplichting (art. 55 B.W.) en wordt er door de
ambtenaar van de burgerlijke stand een geboor-
teakte opgemaakt. In deze akte moet onder an-
dere de naam en de voornamen van het kind
worden opgenomen (art. 57 B.W.). Het levend
geboren kind zal dus zowel een naam als een
voornaam moeten9 dragen. Bepalend voor het al

De naam van het
perinataal overleden kind

Op verscheidene vlakken is er nood aan een modernisering en humanisering1 2 van de wettelijke

regeling in verband met perinataal3 overleden kinderen. De concretisering van de dood van het

kind, het kind een identiteit en een status geven, is volgens psychologen van niet te

onderschatten waarde tijdens het rouwproces4. Een goede begeleiding en de erkenning van het

verdriet van de nabestaanden via aangepaste juridische regelingen kunnen een grote steun zijn5.

Doodgeboren kinderen kregen tot voor kort officieel geen naam. Bij aangifte op de burgerlijke

stand werd in het trouwboekje enkel genoteerd: levenloos aangegeven van het

mannelijk/vrouwelijk geslacht. Deze materie ligt volop in de aandacht. Hierna wordt vooraf de

huidige regelgeving besproken, vervolgens worden de voorstellen tot wijziging van de

regelgeving onderzocht, tenslotte worden deze voorstellen geëvalueerd.[ Christoph
Castelein ]

Licentiaat in het
notariaat,

Assistent aan het
Instituut voor

Familierecht en
Jeugdrecht (I.F.J.R.)
van de K.U.Leuven.

1. De vereniging “met lege handen”, een zelfhulpgroep

door en voor ouders van een doodgeboren kind,

ijvert reeds jaren voor de verbetering van de

regelgeving in verband met perinataal overleden

kinderen. Voor meer informatie zie

www.metlegehanden.be.

2. De aanleiding voor deze bijdrage was het

aangrijpende verhaal van Anne, zoals dat werd

neergeschreven door V. Beel in de rubriek Stokvis

van De Standaard van 14 oktober 2002 “Noem mij,

Noem mij”.

3. In de medische wereld spreekt men van ‘perinatale

kindersterfte’ in gevallen waar een baby sterft vóór,

tijdens of kort na de geboorte, wat ook de oorzaak

van het overlijden was.

4. A. DE WOLF,“De rechtspositie van het doodgeboren

kind en zijn ouder(s)”, R.W. 1998 - 1999, 209.

5. N. MASSAGER, Le droit de l’enfant à naître, Brussel,

Bruylant, 1997, 302, nr. 157.

6. Voor kritiek, zie M. PUELINCKX-COENE, Erfrecht,

Brussel, Kluwer Rechtswetenschappen, 1996, 60, nr.

33 en de verwijzingen aldaar in voetnoot 21.

7. Ph. SALVAGE,“La viabilité de l’enfant nouveau-né”,

R.T.D.C. 1976, 732, nr. 10.

8. A. HEYVAERT, Het personen- en gezinsrecht ont(k)leed,

Gent, Mys en Breesch, 2000, nr. 55. Dit ‘vermoeden’
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dan niet opstellen van de geboorteakte is het tijd-
stip waarop het kind onderzocht wordt door de
geneesheer of de vroedvrouw, toegelaten door de
ambtenaar van de burgerlijke stand10 en niet het
tijdstip van het opstellen van de akte zelf, noch
de toestand van het kind op het ogenblik van de
geboorte11. Als het levend geboren kind gestor-
ven is op het ogenblik van de aangifte van zijn
geboorte op de burgerlijke stand, dan dient de
ambtenaar van de burgerlijke stand onmiddellijk
na de geboorteakte een overlijdensakte op te stel-
len12. 

5. Toch rijst een probleem m.b.t. de naamgeving:
welke naam zal het kind dragen? Naar Belgisch
recht is de naam immers een gevolg van de af-
stamming13.
Bij gehuwde koppels staat ingevolge artikel 315
B.W. de vaderlijke afstamming automatisch vast
(pater is est-regel), zodat op basis van artikel 335 §
1 B.W. het kind de naam van zijn vader draagt.
De regeling is anders bij ongehuwde koppels. De
moederlijke afstamming staat steeds vast door
de vermelding van de naam van de moeder in de
geboorteakte (mater semper certa est, 312 B.W.).
Voor het vaststellen van de vaderlijke afstam-
ming in buitenhuwelijkse tweerelaties is de er-
kenning van het kind noodzakelijk (319 B.W.).
Indien echter het kind sterft nadat het levend
werd geboren, maar voordat de geboorteakte
werd opgesteld, kan het door zijn vader niet wor-
den erkend, zelfs niet in de geboorteakte (328,
lid 2 B.W. a contrario). Bijgevolg zal het dan ook
de naam van zijn biologische vader niet kunnen
dragen. Het kind zal ingevolge art. 335 § 2 B.W.
noodgedwongen de familienaam van zijn moe-
der dragen. Dat dit schrijnend is, wordt hierna
duidelijk: zo zal een man die zijn twee vorige
kinderen erkende en wiens naam die kinderen
dragen, zijn naam niet aan zijn laatste kind kun-
nen geven. Waar de twee levende kinderen zijn
naam dragen, zal het dode kind de naam van de
moeder dragen14. Bovendien zal de vader in geen
enkel officieel document (geboorteakte of erken-
ningsakte) als vader van het kind erkend worden:
het kind heeft juridisch geen vader15.

6. Hierna zal enkel ingaan worden op de levend
geboren, doch vóór de geboorteakte overleden kin-
deren van ongehuwde koppels, omdat er enkel
voor hen een probleem van naamgeving rijst.

B. Het kind, levenloos geboren meer dan 180
dagen (6 maanden) na de verwekking

7. Voor kinderen, levenloos geboren meer dan
180 dagen (6 maand) na de verwekking, is er een
aangifteverplichting16 en wordt door de ambte-
naar van de burgerlijke stand een akte opge-
maakt: ‘de akte van aangifte van levenloos kind’.
Het is uitgesloten dat de ambtenaar een overlij-
den zou optekenen of zou vermelden dat het
kind doodgeboren is, omdat deze bevoegdheid
hem geenszins verleend werd17. De akte wordt,
op haar dagtekening, ingeschreven in het regis-
ter van de akten van overlijden. Voor gehuwde
ouders kunnen de nodige aanpassingen gebeu-
ren in het trouwboekje18.
De opstelling van de akte van aangifte van leven-
loos kind wordt geregeld in artikel 80bis B.W.,
dat door de wet van 27 april 199919 in het B.W.
werd ingevoerd. In de akte kunnen de voorna-
men van het kind opgenomen worden, indien
om de vermelding ervan wordt verzocht. De wet-
gever opteerde uitdrukkelijk voor een facultatie-
ve regeling omdat men de ouders in ieder geval
de keuzevrijheid wou laten. Het is evenwel niet
mogelijk de familienaam van het kind in de akte
op te nemen. De naam van de ongehuwde vader
zal ook nooit in de akte opgenomen kunnen wor-
den20, daar deze juridisch geen vader is; nergens
zal hij officieel als vader erkend worden21.
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10. Artikel 56 § 4 B.W.; P. SENAEVE, Compendium van

het Personen- en Familierecht, I, Leuven, Acco, 1999,

82, nr. 171.

11. A. JONCKHEERE, noot onder Rb. Doornik 26

oktober 1998, J.D.J. 1999, afl. 187, p. 52 : een levend

geboren kind dat op het ogenblik dat de

geneesheer het onderzoekt reeds overleden is, zal

juridisch een doodgeboren kind zijn. Een kind is

juridisch levend geboren als de geneesheer of

vroedvrouw het levend onderzoekt. Voor een

toepassing zie Luik 20 maart 1958, Pas. 1958, II,

210.

12. Omzendbrief van 10 juni 1999, B.S. 1 juli 1999, art.

M, A, 3de lid, laatste zin.

13. P. SENAEVE, o.c., I., 100, nr. 216.

14. Deze situatie doet zich ook voor wanneer het gaat

om een tweeling waarbij één kind sterft en een

ander blijft leven. Het ene kind kan erkend

worden, en kan dus de naam van zijn vader

dragen; het andere kind draagt noodgedwongen

de naam van de moeder.

15. Ook de erkenning vóór de geboorte (art. 328, lid 2

B.W.) biedt niet noodzakelijk een oplossing, gezien

deze volgens de administratie slechts uitwerking

krijgt als ze gevolgd wordt door levensvatbare

geboorte.

16. Rb. Oudenaarde 25 mei 1907, Pas. 1907, III, 245 : art.

361 Sw. heeft een algemene draagwijdte en is

eveneens toepasselijk op de aangifte van

doodgeboren kinderen.

17. TH. OVERLAET,“Overlijdensakte van een

doodgeboren kind”, De Burg. St. 1988, 93.

18. Omzendbrief van 10 juni 1999, B.S. 1 juli 1999, art.

M, B, laatste zin.

19. Wet van 27 april 1999 tot invoeging van een artikel

80bis in het Burgerlijk Wetboek en tot opheffing

van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de

manier van opstelling van de akte waarbij de

ambtenaar van de burgerlijke stand constateert

dat hem een levenloos kind werd vertoond., B.S. 24

juni 1999.

20. Tenzij het kind reeds vóór de geboorte erkend

werd en de administratie aanvaardt dat deze

erkenning uitwerking krijgt.

21. A. DE WOLF, l.c., 217-219 stelt daarentegen dat het

begrip vader en moeder, zoals vermeld in art.

80bis, niet slaan op de juridische vader en moeder.

Artikel 312 B.W. stelt immers dat moeder is, de

vrouw die als zodanig in de geboorteakte is

vermeld. Daar artikel 312 B.W. de akte van aangifte

van levenloos kind niet vermeldt heeft het

levenloos geboren kind immers juridisch ook geen

moeder.
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22. A. DE WOLF, l.c., 209.

23. Omzendbrief van de

Minister van Binnenlandse

Zaken van 13 december

1848, Bulletin du Ministère

de l’Intérieur, 1848, 592.

24. Omzendbrief van de

Minister van Justitie van 10

juni 1999 betreffende de

invoeging van een artikel

80bis in het burgerlijk

wetboek aangaande de

akte van aangifte van een

levenloos kind, B.S. 1 juli

1999.

25. Th. OVERLAET, l.c., 94.

26. A. DE WOLF,“Rectification

d’un acte de présentation

d’un enfant sans vie en

vue de lui attribuer un

prénom”, noot onder Rb.

Doornik 26 oktober 1998,

J.M.L.B. 1999, 1035-1036.

27. A. DE WOLF, l.c., 212, nr. 11.

28. Parl. St., Senaat, nr. 1145/1

wetsvoorstel Sabine de

Bethune van 8 mei 2002

tot wijziging van de

regelgeving betreffende

levenloos geboren

kinderen.

29. Het wetsvoorstel Sabine

de Bethune wil art. 326

B.W. aanpassen door

eveneens deze termijn te

voorzien.

30. Wetsvoorstel Sabine de

Bethune 1145/1, 6-7.

8. De akte van vertoning van levenloos kind werd
oorspronkelijk geregeld door het decreet van 4
juli 1806, waarvan artikel 1 bepaalde:

“wanneer het lijk van een kind, waarvan de ge-
boorte niet ingeschreven werd, aan de ambte-
naar van de burgerlijke stand wordt vertoond,
dan vermeldt die ambtenaar niet dat het kind
overleden is, maar wel dat het hem levenloos
werd vertoond.”

Daarbij nam de ambtenaar wel de namen, voor-
namen, het beroep en de woonplaats van de
vader en de moeder op en het jaar, de dag en het
uur waarop het kind “uit de schoot van zijn
moeder” is gekomen, maar hij tekende nooit de
naam en de voornamen van het kind op22. De akte
werd uiteindelijk ingeschreven in de registers
van overlijden en de ambtenaar van de burgerlij-
ke stand moest toelating geven om dit kind te be-
graven.

9. De 180 dagen-regel is niet uit de letter van de
wet af te leiden. Een omzendbrief van 13 decem-
ber 184823 bepaalde de definitie van levenloos ge-
boren kind als volgt:

«On considérera comme mort-né l’enfant sorti
sans vie du sein de sa mère après le cent quatre-
vingtième jour (sixième mois) de la gestation.»

Deze definitie werd overgenomen in de
Omzendbrief van 10 juni 199924 :

“Er dient aan te worden herinnerd dat de akte
van aangifte van een levenloos kind slechts
wordt opgemaakt indien de geboorte heeft
plaatsgevonden meer dan zes maand na de ver-
wekking (dit is de zg. 180-dagen regel).”

Juridisch is bijgevolg enkel sprake van een le-
venloos geboren kind, zo het gaat om kinderen
geboren na de levensvatbaarheidsgrens.

C. Het kind, levenloos geboren minder dan 180
dagen (6 maanden) na de verwekking

10. Voor deze kinderen is in de wet geen aangif-
teplicht opgenomen; de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand kan zelfs geen akte opstellen.
Bijgevolg zal dit kind officieel noch een naam
noch een voornaam kunnen dragen. Hier zullen
noch vader noch moeder hun afstammingsband
juridisch bevestigd zien.
Vastgesteld kan worden dat, zoals onder het de-
creet van 1806, voor de toepassing van art. 80bis
B.W., de levensvatbaarheidsgrens, de aangifte-
verplichting en de mogelijkheid om een akte van
de burgerlijke stand op te stellen aan elkaar ge-
koppeld zijn.
De juiste duur van de zwangerschap is derhalve
bepalend voor de mogelijkheid om een kind al
dan niet een voornaam toe te kennen. Ingevolge
artikel 326 B.W. geldt er een vermoeden dat het

kind verwekt werd tussen de 180 en 300 dagen
voor zijn geboorte. Het ogenblik van de verwek-
king zal in theorie door de ouders op het meest
gunstige ogenblik worden bepaald, afhankelijk
van hun verlangen om aan het kind vooralsnog
een voornaam te geven. De beslissing m.b.t. de
duur van de zwangerschap moet evenwel al op
het moment van de geboorte genomen worden
door de geneesheer of de vroedvrouw die het
vaststellings-formulier moet invullen25. Zowel op
de oude formulieren als op de nieuwe formulie-
ren MODEL I die sinds 1 januari 1998 van kracht
zijn, moet de geneesheer de vermoedelijke duur
van de zwangerschap aangeven26 in weken uitge-
drukt. De geneesheer of vroedvrouw geeft daar-
mee niet aan op welk ogenblik het kind verwekt
zou zijn, maar het is evident dat de bevindingen
die op dit formulier worden genoteerd onrecht-
streeks toch een invloed hebben op de bepaling
van de verwekkingsdatum27.

III. Het wetsvoorstel van Sabine de
Bethune: een oplossing?

11. Om aan de vele problemen in de praktijk te-
gemoet te komen heeft senator Sabine de
Bethune op 8 mei 2002 een wetsvoorstel inge-
diend28. Het is in eerste instantie bedoeld voor de
levenloos geboren kinderen, maar de gevolgen
van de wijzigingen strekken zich verder uit. 
Artikel 2 van het wetsvoorstel strekt ertoe artikel
80bis B.W. te wijzigingen, opdat dit zou luiden
als volgt : 

“Het levenloos geboren kind is de na een zwan-
gerschapsduur van ten minste 140 dagen, of 20
weken postconceptie29, ter wereld gekomen
menselijke vrucht, die na de geboorte geen enkel
teken van levensverrichting heeft getoond.
Wanneer een kind levenloos geboren is, maakt
de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte
van aangifte van een levenloos kind op.
De akte van aangifte van een levenloos kind ver-
meldt :
1° de dag, het uur, de plaats van de bevalling, als-
mede het geslacht van het kind;
2° het jaar, de dag, de plaats van geboorte, de
naam, de voornamen en de woonplaats van de
moeder en de vader;
3° de naam, de voornaam en de woonplaats van
de aangever;
4° de naam en de voornamen van het kind, in-
dien om de vermelding ervan wordt verzocht.
De akte wordt, op haar dagtekening, ingeschre-
ven in het register van de akten van overlijden.”

12. Daarbij vallen volgende zaken op:
a. er wordt in de wet een definitie opgenomen
van het levenloos geboren kind, waar dat begrip
voordien enkel beschreven werd in een omzend-
brief;
b. de aangifteplicht wordt bepaald op 140 dagen
of 20 weken in plaats van de huidige 180 dagen
of 6 maand. Senator de Bethune motiveert deze
wijziging als een aanpassing aan de evolutie bin-
nen de neonatologie30. Deze verlaging impliceert
een aangifteplicht bij de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand voor alle kinderen geboren vanaf
140 dagen postconceptie;
c. de levensvatbaarheidsgrens, de aangiftever-
plichting en de mogelijkheid een akte van de

Voor het vaststellen van de vaderlijke

afstamming in buitenhuwelijkse tweerelaties

is de erkenning van het kind noodzakelijk.
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31. Het is niet opportuun de

opname van de naam te

verplichten. Dergelijke

verplichting zou niet

overeenstemmen met de

individuele keuzevrijheid

van de rouwende ouders.

32. Aangezien de naam een

gevolg is van de

afstamming en aangezien

de wetgever het vestigen

van een afstammingsband

vooropstelt, zal ook artikel

335, §3 B.W. (in geval van

erkenning na de

geboorteakte) toepassing

kunnen vinden.

33. Het blijft uiteraard

mogelijk om reeds te

erkennen vóór de

geboorte (art. 328, lid 2

B.W.).

burgerlijke stand op te stellen blijven nog steeds
aan elkaar gekoppeld;
d. artikel 2, c van het wetsvoorstel maakt de op-
name van de familienaam in de akte van aangif-
te van levenloos kind mogelijk. Net als bij de
voornaam behouden de ouders terecht de keuze-
vrijheid voor het inlassen van een naam31.

13. Artikel 6 van het wetsvoorstel voorziet in een
wijziging van artikel 328, lid 2 B.W. dat in zijn
huidige redactie als volgt luidt:

“zij (de erkenning) kan bovendien geschieden
ten gunste van een verwekt kind, dan wel van
een overleden kind indien dit afstammelingen
heeft nagelaten.”

Door de zinsnede “indien dit afstammelingen
heeft nagelaten” te schrappen kunnen alle over-
leden kinderen erkend worden. Het wetsvoorstel
wil derhalve naast de erkenning van een leven-
loos geboren kind door de ongehuwde vader, ook
de erkenning van alle kinderen die na hun ge-
boorte zijn overleden mogelijk maken, ongeacht
hun leeftijd.

14. De combinatie van deze wetswijzigingen
heeft aanzienlijke gevolgen m.b.t. de bovenbe-
schreven driedeling.

a. Het levend geboren kind dat vóór het opstellen van
de geboorteakte overleden is

Voor dit kind wordt een geboorteakte opgesteld,
onmiddellijk gevolgd door een overlijdensakte.
De ongehuwde vader kan dit kind in de geboor-
teakte erkennen ingevolge de wijziging van arti-
kel 328 B.W. Doordat de afstammingsband op
deze wijze vaststaat, zal op basis van artikel 335,
§ 1 B.W. de naam van de vader in de geboorteak-
te opgenomen worden als naam van het kind32.
Het wetsvoorstel biedt voor deze categorie van
kinderen van ongehuwde ouders een oplossing. 

b. Het kind, levenloos geboren meer dan 140 dagen
(20 weken) na de verwekking

Voor dit kind wordt een akte van aangifte van le-
venloos kind opgesteld, waarin de voornamen en
de naam van het kind opgenomen kunnen wor-
den. De ongehuwde vader kan het overleden
kind erkennen door de wijziging van artikel 328
B.W. en zal dat best doen in de akte van verto-
ning van levenloos kind33. Op deze manier wordt
op hetzelfde ogenblik de vaderlijke en de moe-
derlijke afstamming gevestigd, zodat het kind in-
gevolge artikel 335 § 1 B.W. de naam van de vader
draagt.

c. Het kind, levenloos geboren minder dan 140 dagen
(20 weken) na de verwekking

Voor kinderen levenloos geboren minder dan
140 dagen (20 weken) na de verwekking, m.a.w.
een niet-levensvatbaar geboren kind, is er geen
aangifteplicht. De ambtenaar van de burgerlijke
stand kan voor deze kinderen geen akte van ver-
toning van levenloos kind opmaken. Het kind
draagt bijgevolg nooit een naam en/of een voor-
naam. 

IV. Evaluatie van het wetsvoorstel.

A. De naamgeving

15. Het wetsvoorstel de Bethune is een stap in de
goede richting. M.b.t. de problematiek van de
naamgeving schiet het wetsvoorstel echter te-
kort, in het bijzonder wat betreft de minder dan
140 dagen (20 weken) sinds de verwekking le-
venloos geboren kinderen. Het is totaal onduide-
lijk waarom het wetsvoorstel, dat op andere vlak-
ken zoveel aandacht heeft voor deze categorie
van kinderen, geen naamgeving mogelijk maakt.
Het wetsvoorstel blijft vasthouden aan de koppe-
ling tussen levensvatbaarheidsgrens, aangifte-
plicht en de verplichting van de ambtenaar van
de burgerlijke stand om een akte op te stellen. 

16. Eén van de hoofddoelstellingen van het ver-
lagen van de levensvatbaarheidsgrens was het
mogelijk maken voor ouders van kinderen,
doodgeboren na de levensvatbaarheidsgrens,
aanspraak te maken op alle sociale rechten waar-
onder moederschapsverlof, kraamgeld, vader-
schapsverlof en klein verlet bij overlijden van
een familielid. 
Dit is zeker een nobele doelstelling en het is be-
grijpelijk dat de wetgever het verruimen van de
sociale voorzieningen wil beperken. Het is ech-
ter verkeerd om omwille van de sociale voorde-
len de definitie van het begrip ‘levenloos geboren
kind’ te koppelen aan de levensvatbaarheids-
grens. Dit leidt ertoe dat omwille van sociale
voordelen voor de enen, de anderen het recht
ontzegd wordt hun kind een voornaam en/of
naam te geven.

17. Men kan voor het toekennen van sociale voor-
delen verwijzen naar de aangifteplicht en bepa-
len dat de sociale voordelen enkel genoten kun-
nen worden als er voor het kind een aangifte-
plicht bestaat. Op deze manier blijft men de
grens op 140 dagen behouden, zonder dat dit
een weerslag heeft op de naamgeving van peri-
nataal gestorven kinderen.
Waarom kan niet gewoon bepaald worden dat
voor alle levenloos geboren kinderen een akte
van aangifte van levenloos kind opgesteld kan of
moet worden? De koppeling is wel historisch te
verklaren, maar het wetsvoorstel verplaatst het
probleem veeleer dan het op te lossen. Zo pijn-
lijk als het vroeger was vast te stellen dat het kind
net geen 180 dagen was, zo pijnlijk zal het nu
worden als het kind net geen 140 dagen is. Er
blijft een ongelijke behandeling bestaan tussen
levenloos geboren kinderen, waarbij een deel wel
een naam en/of voornaam zal kunnen dragen,
en een andere deel niet, en dit enkel op basis van

De juiste duur van de

zwangerschap is bepalend

voor de mogelijkheid om

een kind al dan niet een

voornaam toe te kennen
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een tijdstip (de levensvatbaarheidsgrens) waar-
aan de ouders geen boodschap hebben. 

18. Ter oplossing van dit probleem kan de wet-
gever de levensvatbaarheidsgrens ontkoppelen
van mogelijkheid van opstelling van een akte van
de burgerlijke stand. Daarvoor kan inspiratie ge-
zocht worden in het wetsvoorstel van de kamer-
leden Joke Schauvliege en Marcel Hendrickx34.
Dit wetsvoorstel is weliswaar veel onvollediger
dan het wetsvoorstel de Bethune, maar bevat één
element dat op zinvolle wijze overgenomen zou
kan worden. 

Het wetsvoorstel Schauvliege en Hendrickx stelt
voor artikel 80bis B.W. te vervangen als volgt :

“Wanneer een kind is overleden op het ogenblik
van de vaststelling van de geboorte door de amb-
tenaar van de burgerlijke stand of de door hem
toegelaten geneesheer of gediplomeerde vroed-
vrouw, mag de ambtenaar van de burgerlijke stand
een akte van aangifte van levenloos kind opmaken
indien de ouders dit wensen en indien er een rede-
lijk vermoeden bestaat dat het kind verwekt is
tussen de 84 en 180 dagen voor de geboorte.
Indien het kind vermoedelijk 180 dagen of meer
voor de geboorte is verwekt, laten de ouders in
elk geval zo’n akte opmaken.” 

Uit dit voorstel kan vooral overgenomen worden
dat de ouders in geval van geboorte vóór de le-
vensvatbaarheidsgrens de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand kunnen verzoeken een akte van
aangifte van levenloos kind op te stellen. Enkel
bij de invoering van een dergelijke bepaling in
het wetsvoorstel de Bethune komt men tot een
aanvaardbare oplossing. 

19. Uiteindelijk kan volgend voorstel geformu-
leerd worden:
a. voor kinderen, levenloos geboren meer dan
140 dagen na hun verwekking, moet er een aan-

gifteplicht bestaan in hoofde van de ouders en is
er een verplichting voor de ambtenaar van de
burgerlijke stand om een akte van aangifte van
levenloos geboren kind op te stellen35; 
b. voor kinderen die minder dan 140 dagen na de
verwekking levenloos geboren zijn, moet er een
mogelijkheid bestaan, voor de ouders die dat
wensen, om hun kind aan te geven. De ambte-
naar van de burgerlijke stand stelt voor deze kin-
deren dan een akte van aangifte van levenloos
kind op.

Zo kunnen ouders van een kind dat levenloos ge-
boren wordt minder dan 140 dagen sinds de
verwekking hun kind ook een naam en/of een
voornaam laten geven. Deze regeling heeft als
voordeel dat de ouders van deze kinderen de mo-
gelijkheid hebben om al dan niet een akte van
aangifte van levenloos kind op te stellen36. Het
enige gevolg van de levensvatbaarheidsgrens
mag m.i. het bestaan van een aangifteverplich-
ting37 zijn en niet de (on)mogelijkheid om een
akte van de burgerlijke stand op te stellen. 

20. Bovendien kan de definitie van levenloos ge-
boren kinderen uit het wetsvoorstel de Bethune
onmogelijk gehandhaafd blijven. Daardoor zou
voor levend geboren kinderen die vóór de vast-
stelling van geboorte door een geneesheer of
vroedvrouw overleden zijn, noch een geboorte-
akte, noch een akte van aangifte van levenloos
kind opgemaakt kunnen worden. Het is duide-
lijk dat geboorteakte en akte aangifte levenloos
kind elkaar begrenzen: waar de ene akte niet op-
gesteld kan worden, moet de andere zeker opge-
steld kunnen worden. Het is wenselijk daarmee
rekening te houden bij het bepalen van een de-
finitie van levenloos geboren kinderen.

21. Artikel 80bis B.W. zou dan als volgt kunnen
luiden:

“Het levenloos geboren kind is de ter wereld ge-
komen menselijke vrucht, waarvoor geen ge-
boorteakte opgesteld kan worden.
Wanneer een kind levenloos geboren is, na een
zwangerschapsduur van ten minste 140 dagen,
of 20 weken postconceptie, maakt de ambtenaar
van de burgerlijke stand een akte van aangifte
van levenloos geboren kind op.
De ambtenaar van de burgerlijke stand mag bo-
vendien een akte van aangifte van levenloos ge-
boren kind opmaken, indien het kind geboren is
minder dan 140 dagen, of 20 weken postconcep-
tie, en indien de ouders hem daartoe verzoeken.
De akte van aangifte van levenloos geboren kind
vermeldt :

34. Parl. St., Kamer, Wetsvoorstel van 25 april 2002 tot

aanpassing van artikel 80bis van het Burgerlijk

Wetboek, Doc 50 1757/001 

35. Een aangifteplicht voor deze kinderen heeft als

doel het plegen enkele bijzondere misdrijven,

zoals de onderschuiving of verwisseling van

kinderen, het verbergen van een abortus e.d. te

vermijden.

36. Natuurlijk stelt zich de vraag of dit recht dan

onbegrensd moet zijn? LAMPE stelt dat het

opstellen van een akte voor een kind dat niet

levend geboren kind wordt op redelijke wijze

moet worden beoordeeld en alleen deze

geboorten kan betreffen waarbij een wezen

geboren wordt dat voldoende kenmerken heeft

die het mogelijk maken het te identificeren als een

menselijk wezen : M.-F. LAMPE,“À propos du deuil

périnatal. La norme à l’écoute de son modèle. Du

droit des personnes au droit de famille”,

Rev.Tim.Dr.Fam. 1990, p. 218, nr. 24. MASSAGER

stelt voor de grens te bepalen op 12 weken (zoals

in de abortuswetgeving van 3 april 1990); na deze

periode overschrijdt de moeder volgens haar een

fysieke grens : N. MASSAGER, o.c., p. 307, nr. 159.

Deze grens stemt overeen met de 84-dagen grens

uit het wetsvoorstel Schauvliege-Hendrickx. Ik

vraag me af of het opnemen van een grens op zich

wel zinvol is, gezien elke datum op zich arbitrair

lijkt. Als er een behoefte leeft bij de ouders, is het

dan aan de wetgever om te bepalen dat die niet

zinvol is?

37. Dit is van belang gezien artikel 361 Sw. het niet

aangeven van een kind waarvoor een

aangifteverplichting bestaat strafbaar stelt.

Het wetsvoorstel wil naast de erkenning van

een levenloos geboren kind door de

ongehuwde vader, ook de erkenning van alle

kinderen die na hun geboorte zijn overleden

mogelijk maken, ongeacht hun leeftijd
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1° de dag, het uur, de plaats van de bevalling, als-
mede het geslacht van het kind;
2° het jaar, de dag, de plaats van geboorte, de
naam, de voornamen en de woonplaats van de
moeder en de vader;
3° de naam, de voornaam en de woonplaats van
de aangever;
4° de naam en de voornamen van het kind, in-
dien om de vermelding ervan wordt verzocht.
De akte wordt, op haar dagtekening, ingeschre-
ven in het register van de akten van 
overlijden.”

Dit voorstel is zeker niet revolutionair: ook nu al
houden bepaalde ambtenaren van de burgerlijke
stand speciale registers bij voor het opstellen van
documenten m.b.t. kinderen van minder dan
180 dagen38. Het voorstel heeft als voordeel dat
alles op een wettelijke basis zal rusten, wat voor
de praktijk te verkiezen is39.

B. De aanpassing van artikel 328 B.W.

22. Het moet in bepaalde gevallen mogelijk zijn
een afstammingsband te vestigen met een leven-
loos geboren of een overleden kind. Het vestigen
van een afstammingsband brengt op zich im-
mers noch rechten noch plichten met zich mee,
zodat het hebben van juridische persoonlijkheid
voor het vestigen van een afstammingsband niet
relevant is. Dat het vestigen van een afstam-
mingsband ten aanzien van een overleden per-
soon niet onmogelijk is volgt ook uit de huidige
redactie van artikel 328 B.W.

Toch moet ook de voorgestelde wijziging aan ar-
tikel 328 B.W. kritisch bekeken worden. Met in-
achtneming van de doelstellingen van de wetge-
ver van 1987 kan eraan gedacht worden artikel
328, lid 2 B.W. als volgt aan te passen:

“De erkenning kan bovendien geschieden ten
gunste van
1° het verwekt kind40;
2° het in artikel 80bis, lid 1 bedoelde kind41;
3° het kind dat overleden is vóór het verstrijken
van de termijn bedoeld in artikel 55 B.W.;
4° het kind dat overleden is, indien dit levende
afstammelingen heeft nagelaten.”

Het is niet zinvol artikel 328 B.W. open te stellen
voor eender welke laattijdige erkenning. Eén van
de doelstellingen van de wetgever in 1987 was
net het voorkomen van die laattijdige erkennin-
gen m.b.t. overleden kinderen: de erkenning zou
ingegeven kunnen zijn door het verlangen de na-
latenschap van het kind op te strijken, zonder
daarentegen de nadelen van het ouderschap te
moeten ondergaan42.
Het hierboven geformuleerde voorstel houdt

aldus het midden tussen de doelstellingen van
de wetgever van 1987 en de noodzaak om be-
paalde erkenningen post mortem mogelijk te
maken.

V. Slotbedenkingen

23. Het is aangewezen, om net zoals bij de in-
voeging van artikel 80bis B.W., te voorzien in
een overgangsregeling waarbij het gedurende
één jaar mogelijk is om in het verleden overle-
den of levenloos geboren kinderen bij randmel-
ding in de akte te erkennen en/of een familie-
naam te geven. Ouders van voor de levensvat-
baarheidsgrens geboren levenloze kinderen zou-
den ook een akte moeten kunnen opstellen, als
ze het (moeilijke) bewijs kunnen leveren van de
bevalling.
Het is bovendien wenselijk dat in artikel 312
B.W. ook een verwijzing wordt gemaakt naar de
akte van aangifte van levenloos geboren kind
zodat de moederlijke afstamming t.a.v. dat kind
steeds vaststaat43.
In artikel 62 § 2 B.W. moet de randmelding van
de erkenning in de akte van aangifte van leven-
loos kind ingevoegd worden.

■

38. Ministeriële omzendbrief van 13 december 1848

en 22 maart 1849, Bulletin du Ministère de l’Interieur,

1848, 592 en 1849, 135; hernomen in de

Ministeriële Omzendbrief van 9 september 1991,

B.S. 25 september 1991, 21.111 : dit is vooral met

het oog op toestaan van begrafenis of crematie

van de foetus.

39. Zo bleek dat de omzendbrief van 1849 weinig

toepassing kreeg omdat ze onvoldoende bekend

was bij de ambtenarij : X,“Lot van een foetus van

een spontane abortus vóór het einde van de zesde

zwangerschapsmaand” , Tijdschrift Nationale Raad

(van de Orde van Geneesheren) 1990, afl. 51, 27.

40. De administratie stelt m.b.t. de huidige regeling

ten onrechte dat deze erkenning enkel gevolgen

zal hebben als het kind levensvatbaar geboren

wordt. Dit is het toevoegen van een vereiste

(opschortende voorwaarde van levensvatbare

geboorte) die niet op een wettelijke basis steunt.

De administratie baseert zich op 331bis B.W. Dit

artikel betreft echter de rechtsvorderingen m.b.t.

de afstamming. In normale situaties staat de

erkenning los van enige rechtsvordering. Ook het

antwoord op de schriftelijke parlementaire vraag

nr. 117 van senator DE LOOR van 23 mei 1991,

Vragen en Antwoorden, Senaat, 30 juli 1991 luidt in

dezelfde zin. Gezien de discussies m.b.t. het begrip

levensvatbaarheid ware het wenselijk dit criterium

definitief uit de wet te schrappen, door in 331bis

B.W. te bepalen dat de rechtsvorderingen enkel

ontvankelijk zijn indien het kind levend geboren is.

41. Op voorwaarde dat artikel 80bis dan ook

aangepast wordt in de zin van mijn voorstellen, cf.

supra.

42. Zie H. DE PAGE en J.-P. MASSON, Traité elementaire

de droit civil belge, II/2, Brussel, Bruylant, 1990, 889,

nr. 890 en het antwoord van Minister VERWILGHEN

op de vraag om uitleg nummer 2-890 van 24

oktober 2002, gesteld door senator S. DE BETHUNE,

Parl. Hand. 2-239, 29, beantwoord op 7 november

2002.

43. A. DE WOLF, l.c., 217 - 219 stelt, zoals gezegd, dat de

begrippen vader en moeder, zoals vermeld in art.

80bis, bezwaarlijk kunnen slaan op de juridische

vader en moeder. Artikel 312 B.W. stelt immers dat

moeder is, de vrouw die als zodanig in de

geboorteakte is vermeld. Daar artikel 312 B.W. de

akte van aangifte van levenloos kind niet vermeldt,

is het niet evident dat het levenloos geboren kind

een afstammingsband met zijn moeder zou

hebben.

Zo pijnlijk als het vroeger was vast te stellen

dat het kind net geen 180 dagen was, zo

pijnlijk zal het nu worden als het kind net

geen 140 dagen is




