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«Ik wil niet sterven,» zuchtte het leven. 

«Troost je,» zei de dood, 

«Om te kunnen sterven 

Moet je eerst geboren worden.»1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 P. SOMERS, “Gebroken Wit”, Horizon-taal, 1997, afl. 3, 8. 
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INLEIDING 
 

AFDELING 1. PROBLEEMSTELLING 
 

1. De perinatale sterfte is de laatste decennia sterk verminderd. Het verlies van een kind in de 

moderne samenleving, ondanks het feit dat de kans op sterfte bij de geboorte of in de eerste dagen 

van het leven groter is dan in de volgende levensjaren, is hierdoor een ongewoon gebeuren 

geworden.2 De ervaring voor de ouders en het medisch personeel die erbij betrokken zijn is 

daarom niet minder pijnlijk. De veranderingen die de afgelopen jaren plaatsvonden in de 

maatschappelijke verwachtingen, in de context en in de gezondheidszorg die dit mede bepalen, 

kunnen er voor zorgen dat dit gebeuren voor de betrokken personen nog een grotere ontreddering 

met zich meebrengt.3 Sterven wordt namelijk geassocieerd met het einde van het leven en niet met 

het begin. Als een geboorte van een kind tot de dood leidt in plaats van tot het leven wordt de 

natuurlijke orde der dingen omgekeerd.4 

 

2. Ondanks de geneeskundige ontwikkelingen en de daling van de perinatale sterfte, worden 

er in België nog steeds een groot aantal levenloze kinderen geboren. In 2014 betrof de perinatale 

sterfte in Vlaanderen, van kinderen met een geboortegewicht van meer dan 500 gram, 6,1% 

waarvan er 76,6% levenloos geboren werden.5 In 2015 ging het om een 5,9% waarvan 70,1% 

levenloos ter wereld kwam.6  

 

3. Bovendien wordt dit leed dat ouders ervaren bij de geboorte van een levenloos of niet 

levensvatbaar kind vaak miskend door de omgeving en wordt het belang van een perinataal verlies 

geminimaliseerd.7 Doodgeboorten worden soms zelfs nog in de klinische praktijk, de literatuur en 

op onderzoeksgebied beschouwd als “non-events” van “non-persons” die niet bij naam worden 
                                                        
2 E. KEIRSE, Eerste opvang bij perinatale sterfte. Gedragingen en attitudes van ouders en hulpverleners., Leuven, 
Acco, 1989, 13. 
3 E. KEIRSE, Eerste opvang bij perinatale sterfte. Gedragingen en attitudes van ouders en hulpverleners., Leuven, 
Acco, 1989, 19. 
4 E. KEIRSE, Eerste opvang bij perinatale sterfte. Gedragingen en attitudes van ouders en hulpverleners., Leuven, 
Acco, 1989, 24. 
5 R. DEVLIEGER, E. MARTENS, G. MARTENS, C. VAN MOL en H. CAMMU, “Perinatale Activiteiten in 
Vlaanderen 2014”, SPE, Brussel, 2015, 34. 
6 R. DEVLIEGER, E. MARTENS, G. MARTENS, C. VAN MOL en H. CAMMU, “Perinatale Activiteiten in 
Vlaanderen 2015”, SPE, Brussel, 2016, 34. 
7 C. ROMMELAERE, “Article 80bis du Code civil, deuil périnatal et droit”, Act.dr.fam. 2010, (25) 26, nr. 2. 
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genoemd.8 Het idee dat nog steeds heerst in de samenleving is dat de geboorte van een levenloos 

of niet levensvatbaar kind niet zo erg is omdat het gaat om een verlies van een kind dat nooit heeft 

geleefd of kans op een normaal leven had.  

4. Het is echter zo dat door de medische technieken die nu bestaan, het toezicht op een 

zwangerschap een nieuwe dimensie krijgt. De ouders kunnen door de nieuwe technieken de foetus 

zijn menselijke profiel zien door middel van gewone echografieën of 3D echografieën en kunnen 

de foetus echt al personaliseren als hun kind. De moeder kan bovendien het kind al voelen 

bewegen vanaf een zwangerschapsduur van 4 maanden van wie ze het hartje bovendien heeft 

horen kloppen.9 

 

5. Het verlies van een ongeboren kind of een doodgeboren kind brengt een groot moreel leed 

met zich mee dat een rouwtijd vraagt.10 Het is namelijk een zeer aangrijpende gebeurtenis. Het 

nieuwe leven, dat er niet meer is, had zich al genesteld in de baarmoeder, maar ook in de dromen 

en de verwachtingen van de ouders.11 Dergelijke pijnlijke periodes in het leven die gepaard 

kunnen gaan met fysieke pijn, verscheurdheid, verdriet, schuldgevoel, onbegrip, ontreddering, 

besluiteloosheid, niet-erkenning van de positie van “ouder”, spijt, dan wel een eventueel gebrek 

aan opvang door de naaste omgeving of door de medische teams, slaan wonden die moeilijk 

helen.12 Het verlies vraagt dan ook naar een specifieke begeleiding om dit te kunnen verwerken. Er 

is bijgevolg nood aan een zo menselijk mogelijke aanpak om de families die dit wensen de 

mogelijkheid te geven hun rouw in de beste omstandigheden te verwerken. Een waardige en 

humane omkadering van deze gebeurtenis en een aangepast wettelijk kader zijn dan ook absoluut 

noodzakelijk in het belang van het rouwproces.  

 

                                                        
8 E. KEIRSE, Eerste opvang bij perinatale sterfte. Gedragingen en attitudes van ouders en hulpverleners., Leuven, 
Acco, 1989, 24. 
9 C. ROMMELAERE, “Article 80bis du Code civil, deuil périnatal et droit”, Act.dr.fam. 2010, (25) 26, nr. 2. 
10 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) 413, nr. 1. 
11 P. SOMERS, Gebroken wit. Bewust omgaan met de dood, Leuven, Van Halewyck, 1997, 211. 
12 Wetsvoorstel (C. FONCK c.s.) betreffende de levenloos geboren kinderen, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-56/1 (24 
oktober 2014), 4. 
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Doordat het gevoel van mislukking en verdriet overigens niet automatisch samengaat met de 

geboorte, is de socio-juridische erkenning van het verlies noodzakelijk.13 Het recht zou een 

curatieve rol kunnen spelen om het psychologische leed te verlichten waar de ouders mee te 

maken krijgen.14 Dit zou vorm kunnen krijgen door het recht op erkenning van het lijden van de 

ouders die geconfronteerd worden met het rouwen om een levenloos geboren kind, in het 

burgerlijk recht te verankeren. 

6. Volgens bevindingen in de psychologie, is het verschaffen van een identiteit en een status 

aan het overleden kind, van onschatbare waarde tijdens het rouwproces.15 Psychologen en 

psychiaters proberen hedendaags het accent te leggen op het concretiseren van het verlies van de 

ouders, zonder dat het verborgen of verzwegen wordt. De ontkenning van het perinataal verlies 

kan bij de ouders verscheidene trauma’s uitlokken, voor depressies zorgen of storend gedrag 

veroorzaken na de geboorte van het levenloze kind of van een later levend geboren kind.16 De 

juridische erkenning van het verlies van een kind, dat al dan niet rechtspersoonlijkheid heeft 

verkregen, gaat het verlies concretiseren en begunstigt de nodige evolutie van de psychologische 

processen.17 

 

7. Er kan worden gesteld dat het huidige systeem dat gehanteerd wordt rond de registratie niet 

capabel is om aan de juridische erkenning die de ouders psychologisch gezien zeer erg nodig 

hebben, te voldoen. Deze elementen kunnen zorgen voor nog bijkomend verdriet en frustraties bij 

de ouders.18 Het is dan ook aangegeven om deze verschillende aspecten van de regelgeving te gaan 

herdenken in het licht van onze huidige samenleving. 

 

                                                        
13 M-F. LAMPE, “A propos du deuil périnatal - la norme à l’écoute de son modèle - du droit des personnes au droit de 
la famille”, RTDF 1990, (199) 201, nr. 6. 
14 N. MASSAGER, Les droits de l’enfant à naître: le statut juridique de l’enfant à naître et l’influence des techniques 
de procréation médicalement assistée sur le droit de la filiation. Etude de droit civil., Brussel, Bruylant, 1997, 302, nr. 
157. 
15 A. DE WOLF, “De rechtspositie van het doodgeboren kind en zijn ouder(s)”, RW 1998-99, (209) 209, nr. 1. 
16 M-F. LAMPE, “A propos du deuil périnatal - la norme à l’écoute de son modèle - du droit des personnes au droit de 
la famille”, RTDF 1990, (199) 203, nr. 8; C. ROMMELAERE, “Article 80bis du Code civil, deuil périnatal et droit”, 
Act.dr.fam. 2010, (25) 26, nr. 4. 
17 M-F. LAMPE, “A propos du deuil périnatal - la norme à l’écoute de son modèle - du droit des personnes au droit de 
la famille”, RTDF 1990, (199) 211, nr. 16. 
18 M-F. LAMPE, “A propos du deuil périnatal - la norme à l’écoute de son modèle - du droit des personnes au droit de 
la famille”, RTDF 1990, (199) 211, nr. 16. 
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8. Het huidige wettelijke kader dat de omgang met deze levenloos geboren kinderen moet 

regelen, is bovendien gedateerd. Vanuit psychologisch oogpunt is de huidige wetgeving niet 

gepast voor ouders die de kraamafdeling zonder hun geboren kind moeten verlaten.19 De 

regelgeving heeft in het verleden nochtans al verscheidene aanpassingen ondergaan. Een 

voorbeeld hiervan is dat er lange tijd geen enkele akte kon worden opgemaakt voor het levenloos 

geboren kind.20 De invoeging van de akte tot aangifte van een levenloos kind kwam tegemoet aan 

de wens van de ouders om het kind formeel te kunnen erkennen. Ondanks de verscheidene 

aanpassingen voldoet de huidige wetgeving nog steeds niet aan de voorwaarden en eisen die onze 

hedendaagse maatschappij vooropstelt.  

 

Het Belgische federale Regeerakkoord van 10 oktober 201421 voorziet daarom in het uitwerken 

van een nieuwe regelgeving die bepaalde pijnpunten in het huidige wetgevende kader rond 

levenloos geboren kinderen moet wegwerken. Bovendien werden er vanuit verscheidene politieke 

fracties verschillende wetsvoorstellen uitgewerkt om de huidige regelgeving aan te passen (infra 

104 nr. 201). 

 

9. Een gegeven dat een extra moeilijkheid uitmaakt om de verscheidene aspecten, vragen en 

bedenkingen die verder in deze masterproef worden opgeroepen en getracht zo goed mogelijk te 

beantwoorden, is dat deze zaken anders worden beantwoord door een jurist, bioloog, religieus of 

moralist.22 Hierdoor wordt het moeilijk(er) om een passend antwoord te vinden die algemeen kan 

worden aanvaard en gedragen zal worden door de volledige maatschappij. Buiten het recht om is 

er nog de vraag of er wel een maatschappelijke erkenning is om het kind dat veel te vroeg is 

gestorven bijvoorbeeld al dan niet een juridische persoonlijkheid toe te kennen.23  

 

                                                        
19 F. SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 42, nr. 71. 
20 R. DEKKERS en A. WYLLEMAN, Handboek burgerlijk recht, I, Personen- en familierecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, 49-50, nr. 64 
21 Regeerakkoord 9 oktober 2014, 126, http://www.premier.be/nl/regeerakkoord (geconsulteerd op 26 februari 2017); 
G. VERSCHELDEN, “De familierechtelijke ambities van de regering-Michel I”, T.Fam. 2015, (2) 2. 
22 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) 414, nr. 1. 
23 C. ROMMELAERE, “Article 80bis du Code civil, deuil périnatal et droit”, Act.dr.fam. 2010, (25) 26, nr. 3. 
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AFDELING 2. ONDERZOEKSOPZET, ONDERZOEKSVRAGEN EN METHODIEK VAN 
HET ONDERZOEK 
 

10. In deze masterproef zal het wetgevende kader de lege lata en zijn hiaten omtrent levenloos 

geboren kinderen worden bekeken en onderzocht. Het doel van deze masterproef is een 

meerwaarde te bieden bij de toekomstige wetswijziging omtrent het statuut van levenloos geboren 

kinderen. Er zal getracht worden een aantal suggesties te geven voor een betere en humanere 

regelgeving die juridisch correct is en bovendien ook door de samenleving wordt aanvaard, aan de 

hand van het bestuderen van de huidige regelgeving. Hierbij staat er één onderzoeksvraag centraal 

waarbij gepoogd zal worden deze te beantwoorden aan de hand van verscheidene deelvragen.  

 

11. De centrale onderzoeksvraag die zal onderzocht worden betreft de vraag of de huidige 

wetgevende regeling omtrent levenloos geboren kinderen nog steeds voldoet aan de noden van 

onze geëvolueerde maatschappij.  

 

Om in staat te zijn een antwoord te kunnen formuleren op deze centrale onderzoeksvraag, zullen 

er een aantal deelvragen worden onderzocht die belangrijke aspecten van het statuut van 

levenloos geboren kinderen behandelen. Eerst en vooral wordt de gebruikte en relevante 

terminologie in de context van levenloos geboren kinderen onder de loep genomen. Nadat het 

historisch wettelijk kader in België wordt geschetst, wordt elk aspect van de huidige Belgische 

regelgeving van dichterbij bekeken. Vragen die zullen worden gesteld zijn meerbepaald: Hoe 

verloopt de registratie na de geboorte van zowel een levend, een levend maar niet levensvatbaar of 

een levenloos geboren kind? Welke levensvatbaarheidsgrens wordt gehanteerd om levenloos 

geboren kinderen van foetussen of embryo’s te onderscheiden? Is de huidige gehanteerde grens 

nog steeds relevant? Wanneer verkrijgt een kind de juridische rechtspersoonlijkheid? Wat is er 

vereist om een afstammingsband te kunnen vaststellen tussen ouders en een geboren kind? Kan er 

(nog) een afstammingsband tot stand komen wanneer het kind levenloos of niet levensvatbaar ter 

wereld komt? Welk recht op naam bezitten levenloos geboren kinderen in het huidig wetgevend 

kader? Bezitten levenloos geboren kinderen een recht op begraving en/of crematie? 
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Bij het beantwoorden van deze vragen zal er ook nog worden ingegaan op het juridisch statuut van 

een embryo/foetus en dat van een levenloos geboren kind. Bovendien wordt er een vergelijking 

gemaakt tussen de regelgeving omtrent levenloos geboren kinderen met de regelgeving die van 

toepassing is wanneer het kind levend (en levensvatbaar) geboren is. Wat de verhouding tussen de 

regelgeving van levenloos geboren kinderen met de huidige abortuswetgeving en andere 

(suppletieve) regelgevingen die relevant kan zijn, wordt bovendien ook nagegaan. 

 

12. Nadat er getracht werd om op bovenstaande vragen een antwoord te geven, zal er gebruik 

worden gemaakt van functionele rechtsvergelijking. Er zal uitgegaan worden van het concrete 

probleem omtrent levenloos geboren kinderen dat in het Belgische recht aan de orde is waarbij de 

bestudeerde rechten worden gebruikt als voorbeeld met als doel een regelgeving te creëren die aan 

deze problemen voldoet. Er zal in dit onderzoek vanuit de functie van de rechtsregel worden 

gewerkt en niet zozeer law in the books maar wel law in action worden bestudeerd.24  

 

13. Gelet op de toegankelijkheid van de bronnen en de taalbarrière die bij de toepassing van 

rechtsvergelijking kunnen spelen, wordt er in deze masterproef voor geopteerd om te kijken naar 

hoe Nederland, Frankrijk, en Spanje het statuut van levenloos geboren kinderen wettelijk regelen.  

 

14. Zowel in België als in Frankrijk golden dezelfde wettelijke bepalingen die opgenomen 

waren in de Code Civil van 1804. In de loop der jaren begon het recht van beide landen te 

evolueren en werd er in sommige materies tot een andere oplossing van een bepaald probleem 

besloten dat zich vertaalde in twee verschillende regelgevingen. Daarom acht ik het zeer 

interessant om te gaan kijken hoe het huidige wetgevend kader van Frankrijk het statuut van 

levenloos geboren kinderen regelt, daar we vertrokken zijn van dezelfde Code Civil van Napoleon 

van het jaar 1804.  

 

In Nederland zijn er daarentegen recent heel wat veranderingen goedgekeurd en doorgevoerd die 

belangrijk kunnen zijn om te vergelijken met het huidige wetgevende kader van België. Of deze 

aanpassingen gaan voldoen aan de noden van de maatschappij moet nog uitgemaakt worden 

                                                        
24 F. GORLÉ, G. BOURGEOIS, H. BOCKEN, F. REYNTJENS, W. DE BONDT en K. LEMMENS, 
Rechtsvergelijking, Mechelen, Kluwer, 2007, 3, nr. 5. 
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mettertijd, maar het kan al interessant zijn om te gaan kijken welke oplossingen werden gevonden 

om de hiaten in de Nederlandse wetgeving tot het verleden te laten behoren.  

 

Als laatste vergelijkingsmaatstaf werd er gekozen voor het recht van Spanje. Er wordt normaal 

gezien niet veel aan rechtsvergelijking gedaan tussen het Spaanse en het Belgische recht door de 

taalbarrière. Daarenboven behoort Spanje rechtsvergelijkend gezien tot een andere familietak van 

rechtstelsels. Hierdoor kan het misschien een meerwaarde zijn om nu wel de vergelijking te gaan 

doorvoeren waardoor er nieuwe inzichten kunnen worden verschaft naar de regels in het Belgische 

rechtstelsel.  

 

15. De vigerende regelgeving in België wordt daarnaast ook benaderd vanuit het 

mensenrechtelijk kader waarin deze problematiek zich bevindt en hoe daarmee wordt omgegaan. 

Het mensenrechtelijk kader waarin de regelgeving omtrent levenloos geboren kinderen vigeert, 

wordt vooral bekeken vanuit de recente Europeesrechtelijk ontwikkelingen die geconcentreerd 

zijn rond het recht op leven en het recht op gezins-, familie-, en privéleven. Tevens wordt er ook 

gekeken naar de internationale tendensen met betrekking tot levenloos geboren kinderen. 

 

16. De bespreking van het onderwerp omtrent levenloos geboren kinderen in deze masterproef 

zal echter wel beperkt worden tot het nationaal vigerend Belgische recht en de bespreking van de 

wetsvoorstellen die er geweest zijn in de laatste legislatuur. Er zal niet stilgestaan worden bij de 

wetsvoorstellen die er de voorbije jaren zijn geweest. De meeste relevante zaken die vroeger 

werden voorgesteld in de oudere wetsvoorstellen, komen bovendien steeds terug in de latere 

wetsvoorstellen. Zodoende hoeft er geen rekening worden gehouden met oudere wetsvoorstellen 

om een duidelijk beeld te krijgen van de wensen van de verschillende fracties.  

 

Er zal bovendien geen rekening worden gehouden met het internationaal privaatrechtelijk karakter 

van deze regelgeving, daar ieder land een uiteenlopende visie heeft op dit gegeven.  

 

Ook de implicaties die de regelgeving heeft op andere rechtstakken (zoals in het 

aansprakelijkheidsrecht, fiscaal recht, strafrecht en sociaal recht) worden grotendeels buiten 

beschouwing gelaten. De huidige abortusregelgeving die in België van toepassing is zal niet 
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diepgaand besproken worden, maar problemen die zich bijvoorbeeld kunnen voordoen bij 

bepaalde vormen van humanisering van de regelgeving van levenloos geboren kinderen die zijn 

voorgelegd worden wel aangeduid.  

 

Tot slot zal er ook niet gekeken worden naar de verscheidene manieren waarop ziekenhuizen in de 

praktijk omgaan met deze regelgeving. 

 

AFDELING 3. MAATSCHAPPELIJKE EN WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 
	

17. Het dossier omtrent de levenloos geboren kinderen is begin maart 2015 terug op de agenda 

van de Kamercommissie Justitie geplaatst. In dit dossier bevinden zich vier uiteenlopende 

wetsvoorstellen die willen voldoen aan één of meerdere tekortkomingen van de huidige 

regelgeving (infra 104 nr. 201). Uit de grote belangstelling die dit onderwerp krijgt van de 

verscheidene fracties, kan al afgeleid worden dat deze problematiek rond levenloos geboren 

kinderen niet alleen een juridisch probleem is waar een betere oplossing moet voor worden 

gezocht, maar ook een problematiek is dat leeft in onze samenleving. 

 

In deze masterproef worden enerzijds de pijnpunten die de huidige regelgeving de lege lata bevat, 

blootgelegd. Anderzijds wordt er getracht op basis van rechtsvergelijkend onderzoek, de studie 

van de wetsvoorstellen die er deze legislatuur zijn voorgelegd en de suggesties van zowel auteurs 

als organisaties die nauw betrokken zijn bij dit onderwerp, tot een betere en volledigere 

regelgeving de lege ferenda te komen, die een relevante bijdrage levert aan de rechtswetenschap. 

 

18. Een groot aantal ouders die met een perinataal sterftegeval worden geconfronteerd, voelen 

zich namelijk totaal onbegrepen door de huidige regelgeving. Het gemaakte onderscheid voor de 

behandeling van een levenloos geboren kind op basis van de zwangerschapsduur, is voor vele 

ouders een doorn in het oog. Uit verscheidene studies25 blijkt dat ouders van een levenloos 

geboren kind niet trachten naar een gelijkaardige regeling voor levenloos geboren kinderen zoals 

de bestaande regeling voor levend en levensvatbaar geboren kinderen, maar naar een 

                                                        
25 Met Lege Handen, Visietekst: Ongeboren leven | Levenloos geboren, (1) 1; VLAVABBS, Vragenlijst – Levenloos 
geboren kind, (1) 5. 
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gelijkwaardige wettelijke behandeling van overleden kinderen (zowel levenloos geboren kinderen 

als levend maar niet levensvatbaar geboren kinderen). Voor hen maakt het namelijk niet uit na 

hoeveel weken zwangerschap hun kind levenloos ter wereld is gekomen en of het al dan niet 

levensvatbaar was. Hun verdriet blijft immers even groot. 

Het belangrijkste doel van de wetgever is het verzachten van het verdriet van ouders die (in de 

toekomst) getroffen worden door zo’n zwaar verlies. De reden tot wijziging van de wet is het 

tegemoet komen aan de schreeuw van ouders tot erkenning van hun levenloos geboren kind, 

waarbij de wetgeving rekening zou houden met psychologische en sociale aspecten van ouders en 

hun omgeving die belangrijk kunnen zijn bij het verlies van een kind. Hieruit kan besloten worden 

dat het onderzoek van mijn masterproef niet alleen een rechtswetenschappelijke, maar ook een 

maatschappelijke relevantie heeft. 

 

AFDELING 4. TERMINOLOGIE 
	

19. Het eerste knelpunt in verband met de huidige regelgeving omtrent levenloos geboren 

kinderen is dat er geen vastgestelde terminologie is om de gegevens te gaan benoemen. Er wordt 

een hele waaier aan varianten gebruikt om zowel levende, levensvatbare als levenloze kinderen 

aan te gaan duiden. Hierdoor ontstaan er allerlei discrepanties tussen onder meer de verschillende 

statistische definities alsook conclusies en de verscheidene wettelijke bepalingen die het probleem 

regelen. Een harmonisatie van de verschillende definities die voorkomen in de Belgische 

wetgeving en op andere relevante vlakken daarbuiten, lijkt dan ook een vereiste. 

 

Er bestaat zelfs verwarring en onenigheid over de terminologie en het statuut van embryo’s, 

foetussen en kinderen. Dit leidt tot zeer veel verwarring en maakt het moeilijk om de betreffende 

bepalingen, die vaak op grenzen zweven, juist te interpreteren en toe te passen.  

 

20. Om deze reden lijkt het mij nuttig om in deze masterproef eerst dieper in te gaan op het 

onderscheid dat moet worden gemaakt tussen een embryo, een foetus en een kind. Vervolgens 

wordt er gekeken naar de verscheidene termen die in de verschillende regelgevingen worden 
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gebruikt om levenloos geboren kinderen aan te duiden. Daarna zal er worden nagegaan welke term 

nu het best aansluit bij de bepalingen, bekeken vanuit juridisch en psycho-sociaal standpunt. 

 

§1. Embryo, foetus en kind 

21. Het ‘embryo’ is de cel of het functioneel geheel van cellen met een leeftijd tussen de 

bevruchting en een ontwikkeling van acht weken en met het vermogen, door hun ontwikkeling, te 

leiden tot de geboorte van een menselijk persoon.26  

 

22. De ‘foetus’ is het functioneel geheel van cellen met een ontwikkeling van meer dan acht 

weken en met het vermogen, door hun ontwikkeling, te leiden tot de geboorte van een menselijk 

persoon.27 

 

23. Een ‘kind’ wordt in artikel 1 IVRK gedefinieerd als elk menselijk wezen dat minder dan 18 

jaar is, tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder wordt 

bereikt.28 Het kind krijgt bescherming van een aantal grondrechten die opgenomen zijn in artikel 

22bis van de Grondwet. 

 

24. Het onderscheid tussen een foetus en een kind is na een drietal uitspraken van de hoogste 

gerechtshoven in België nog crucialer geworden. Er werd namelijk zowel door het Hof van 

Cassatie29, als door het Grondwettelijk Hof30 en de Raad van State31 uitdrukkelijk geoordeeld dat 

ongeboren kinderen niet beschouwd kunnen worden als mensen.32  

 

                                                        
26 Art. 2, 4° wet 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog 
op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, BS 30 december 2008. 
27 Art. 2, 5° wet 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog 
op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, BS 30 december 2008. 
28 Art. 1 Verdrag 20 november 1989 inzake de rechten van het kind, BS 17 januari 1992, 805; E. VERHELLEN, 
Verdrag inzake de rechten van het kind, Leuven, Garant, 1993, 89.  
29 Cass. 22 december 1992, RW 1993-94, 464-465, noot M. WOUTERS. 
30 GwH 5 oktober 2011, nr. 146/2011. 
31 RvS 3 april 2014, nr. 227.035.  
32 F. SWENNEN, “ “Dance me to the children who are asking to be born” Over levenloos geborenen en 
ongeborenen”, TPR 2016, 419, nr. 19. 
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In een zaak met een strafrechtelijk karakter die werd beslecht door het Hof van Cassatie33 op 22 

december 1992, sprak het Hof zich uit over de vraag of artikel 2 EVRM ook de bescherming van 

het leven van een kind vóór zijn geboorte bevatte. Het Hof oordeelde dat het ongeboren kind een 

recht van bescherming verkrijgt op grond van artikel 2 EVRM en beantwoordde de voorliggende 

vraag dus positief. Toch moet deze uitspraak genuanceerd worden. Het betekent namelijk niet dat 

ongeborenen dezelfde rechten verkrijgen als reeds geborenen en het recht op leven onverkort van 

toepassing is op het ongeboren leven.34 Een arrest van het Grondwettelijk Hof35 verduidelijkte 

eerder dat uit de bescherming van het recht op leven van artikel 2 EVRM geen grondwettelijke 

waarborg van identieke rechten kan worden afgeleid voor zowel ongeborenen, als reeds 

geborenen. De rechten die toekomen aan geborenen en ongeborenen hoeven dus niet dezelfde 

rechten te zijn.36 Dit zelfs, al bestaan er bepalingen voor de verdragsluitende staten om 

maatregelen te nemen om de zwangerschap zo goed mogelijk te laten verlopen, dan wel 

bepalingen die de belangen en de gezondheid van het kind gaan beschermen en dit vanaf zijn 

verwekking.37 Op grond van artikel 2 EVRM lijkt er in België geen recht op leven te bestaan voor 

het ongeboren kind.38  

 

In de zaak voor het Grondwettelijk Hof39 dienden een aantal organisaties zonder winstoogmerk40 

een vernietiging in van een artikel van de wet houdende diverse bepalingen inzake 

volksgezondheid41, die de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van 

menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing van de mens of het 

wetenschappelijk onderzoek42, aanpaste. Het nieuwe artikel voorzag een aantal nieuwe bepalingen 

met betrekking tot de wegneming en het gebruik van embryo’s en foetussen met het oog op de 

geneeskundige toepassing of het wetenschappelijk onderzoek. Eén van de argumenten van 

                                                        
33 Cass. 22 december 1992, RW 1993-94, 464-465, noot M. WOUTERS. 
34 S. PANIS, “Het statuut van embryo’s en foetussen in vivo vs. in vitro”, T.Gez. 2011-12, afl 5, 377, nr. 20. 
35 GwH 19 december 1991, nr. 39/91, JT 1992, 362-367, noot Ph. COENRAETS. 
36 F. SWENNEN, Personenrecht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2008, 16, nr. 31; F. SWENNEN, Het 
personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 49, nr. 76. 
37 M. WOUTERS, “Het recht op leven en de strafbaarstelling van abortus” (noot onder Cass. 11 februari 1987), RW 
1993-1994, (458) 463, nr. 16. 
38 S. PANIS, “Het statuut van embryo’s en foetussen in vivo vs. in vitro”, T.Gez. 2011-12, afl 5, (373) 377, nr. 20. 
39 GwH 5 oktober 2011, nr. 146/2011. 
40 Het betreft vzw’s « Jurileven », « Pro Vita » en « Jongeren voor het Leven ». 
41 Art. 26, 3° wet 23 december 2009 houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid, BS 29 december 2009. 
42 Wet 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de 
geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, BS 30 december 2008. 
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voornoemde organisaties om de vernietiging te bekomen was dat het artikel een schending van 

artikel 22bis van de Grondwet uitmaakte. Het Hof verwierp dit argument door te stellen dat ‘de 

rechten toegekend aan kinderen door artikel 22bis van de Grondwet zich niet uitstrekken tot het 

embryo en de foetus in de zin van de wet van 19 december 2008’.43 Er werd door het Hof geen 

motivering gegeven voor deze interpretatie.44 Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 22bis 

van de Grondwet blijkt echter duidelijk (onder andere uit voorbeelden die worden aangehaald45) 

dat de intentie van de wetgever het beschermen van het ‘minderjarige kind’ is. Het minderjarige 

kind is het kind vanaf zijn geboorte tot het de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt. De wetgever 

had dus duidelijk niet de bedoeling de integriteit van het kind te eerbiedigen vanaf het moment 

van de verwekking. Omwille van deze rechtspraak worden embryo’s en foetussen niet beschermd 

tegen experimenten die kunnen leiden tot hun vernietiging46, net omdat ze geen kinderen zijn en 

niet beschikken over dezelfde rechten die kinderen bezitten. Deze uitspraak ligt ook in de lijn met 

andere elementen uit het burgerlijk- en strafrecht die in deze richting wijzen.47 Deze vaststellingen 

mogen echter niet worden begrepen in die zin dat het ongeboren kind geen enkele bescherming 

zou bezitten in het Belgische recht (infra 79 nr. 141 ).48 

 

In het arrest van de Raad van State49, werd een weigeringsbeslissing van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen om verzoekster het statuut van vluchteling te geven, aangevochten 

door verzoekster. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen had het beroep tegen de negatieve 

beslissing van de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen verworpen. Als één 

van de redenen waarom er volgens verzoekster haar wel het statuut van vluchteling moest 

toegekend worden, haalde ze aan dat de beslissing van de raad in strijd was met artikel 22bis van 

de Grondwet. Het artikel verzekert onder andere het recht voor elk kind op de eerbiediging van 

                                                        
43 GwH 5 oktober 2011, nr. 146/2011, 10. 
44 S. PANIS, “Het statuut van embryo’s en foetussen in vivo vs. in vitro”, T.Gez. 2011-12, afl 5, (373) 375, nr. 7. 
45 Voorbeelden die terug te vinden zijn in het wetgevingsstuk nr. 2-21/4, zitting 13 januari 2000, herziening van titel II 
van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, 
lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit verzekeren.  
46 A-C. VAN GYSEL, Précis de droit des personnes et de la famille, Limal, Anthemis, 2013, 27. 
47 S. PANIS, “Het statuut van embryo’s en foetussen in vivo vs. in vitro”, T.Gez. 2011-12, afl 5, (373) 377-378, nrs. 
21-22. 
48 S. PANIS, “Het statuut van embryo’s en foetussen in vivo vs. in vitro”, T.Gez. 2011-12, afl 5, (373) 378, nr. 23.  
49 RvS 3 april 2014, nr. 227.035.  
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zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit.50 Verzoekster geeft aan dat ze angstig 

is omwille van het gegeven dat haar ongeboren dochter zou besneden worden wanneer ze terug 

keert naar haar land van herkomst. Dat het bestreden arrest aanhaalt dat er geen sprake is van 

angst in hoofde van verzoekster, omdat de angst niet actueel is omwille van het feit dat het gaat 

om een kind dat nog niet geboren is, acht verzoekster strijdig met de principes van gelijkheid en 

non-discriminatie. De Raad van State is echter ook van oordeel dat de angst niet kan worden 

beoordeeld als een actuele en vermeende angst op het moment dat het arrest werd geveld. 

Hierdoor oordeelde de Raad van State dat het bestreden arrest niet in strijd is met de bepaling van 

artikel 22bis van de Grondwet die door verzoekster werd genoemd. Uit deze beslissing kan 

worden afgeleid dat de Raad van State van oordeel is dat aan ongeboren kinderen niet dezelfde 

rechten toekomen die aan geboren kinderen worden toegekend. 

 

25. Niet alleen het statuut en de rechten en plichten die het embryo, de foetus of het kind 

bezitten zijn verschillend, maar ook de ouders van levenloos geboren kinderen, foetussen of 

embryo’s krijgen andere rechten en plichten toegekend naargelang de duur van de zwangerschap.51 

De wetgever heeft er echter voor gekozen om niet te interveniëren binnen de bestudeerde 

domeinen rond het statuut van de foetus en het embryo in de Belgische wetgeving. Er werd 

geopteerd om de bronnen die nodig zijn om de problematiek op deontologisch, medisch en 

wetenschappelijk vlak te omlijsten, over te laten aan het ethieke debat dat vooral plaatsvindt in de 

rechtsleer, maar ook in de rechtspraak.52 

§2. Van verwekking tot geboorte 

26. De term ‘verwekking’ houdt de nesteling van het embryo in de baarmoeder met het oog op 

de zwangerschap in.53 

 

                                                        
50 Art. 22bis Gw; L. STEVENS, “Ongeborene heeft geen grondwettelijk recht op eerbiediging integriteit” 
Juristenkrant 2011, afl 237, (3) 3.  
51 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad. Geboorte definiëren, De nota’s van het 
Observatorium – Nr2. Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Brussel, juni 2014, 4. 
52 Y-H. LELEU en E. LANGENAKEN, “Quel statut pour l’embryon et le fœtus dans le champ juridique belge?” in 
the Belgian reports at the congress of Brisbane of the international Academy of Comparative law, Brussel, Bruylant, 
2002, 832-833, nr. 5. 
53 HvJ 26 februari 2008, nr. C. 506/06; F. SWENNEN, Personenrecht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2008, 
14, nr. 29.  
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27. Het is niet duidelijk vanuit welk referentiepunt ‘zwangerschap’ wordt begrepen. Als 

referentie kan zowel de bevruchtingsdatum als de datum van de eerste dag van de laatste 

menstruatie gebruikt worden. Dit kan een verschil van 14 dagen betekenen.54 Hierdoor kunnen 

zowel wetteksten als wetenschappelijke teksten echter op verschillende manieren geïnterpreteerd 

worden wat nefast is voor de rechtszekerheid. 

Wanneer een zwangerschap gedefinieerd wordt als ‘de toestand van een vrouw in wiens 

organisme zich een vrucht ontwikkelt’, dan wordt uitgegaan van het gegeven dat bevruchting het 

beginpunt is van de zwangerschap. In dit geval duurt een zwangerschap 266 dagen of 38 weken. 

Wanneer er echter wordt uitgegaan dat de zwangerschap aanvangt van de eerste dag van de laatste 

menstruatie en de bevruchting bij een vrouw wiens cyclus 28 dagen duurt, plaatsvindt rond de 14de 

dag van de cyclus, wordt er aangenomen dat de zwangerschap 280 dagen of 40 weken duurt. In 

sommige medische milieus wordt de zwangerschap echter gesitueerd op het ogenblik dat het 

bevruchte ei zich innestelt in het baarmoederslijmvlies, wat ongeveer 6 dagen na de bevruchting 

plaatsvindt. De reden voor deze alternatieve maatstaf is dat er na de inplanting een duidelijkere 

interactie is tussen het moederlijk organisme en de vrucht.55  

Soms wordt nog de meting van het geboortegewicht gebruikt, net als het meten van het embryo 

tijdens een echografie uitgevoerd vóór 20 weken zwangerschap, om de zwangerschapsleeftijd van 

de vrucht vast te stellen. Talrijke studies hebben echter aangetoond dat het geboortegewicht op een 

bepaalde zwangerschapsleeftijd zeer kan schommelen. Daarom wordt de voorkeur gegeven aan 

het bepalen van de zwangerschapsduur op basis van een echografische meting. Het gebruik 

daarvan stelt dan weer problemen omdat de mogelijkheid tot het laten maken van een echografie 

afhankelijk is van de toegang tot prenatale zorgdiensten.56 

 

Over het algemeen verwijzen zowel verloskundigen als neonatologen naar de eerste dag van de 

laatste menstruatie (LM) om het begin van de zwangerschap te bepalen.57 De normale duur van 

een zwangerschap bedraagt dan 9 maanden. Wanneer het kind wordt geboren tussen de 37ste en de 

                                                        
54 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad. Geboorte definiëren, De nota’s van het 
Observatorium – Nr2. Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Brussel, juni 2014, 5. 
55 M. RENAER, Omtrent abortus: de waarde van een mens in wording, Leuven, Davidsfonds, 1984, 9-10.  
56 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad. Geboorte definiëren, De nota’s van het 
Observatorium – Nr2. Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Brussel, juni 2014, 4. 
57 FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Geboorten en Vruchtbaarheid, toelichtingsnota juli 2011, 10.  
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42ste week van de zwangerschap gaat het om een matuur kind. Als het in die tijdspanne levenloos 

ter wereld komt wordt er gesproken van een laattijdige doodgeboorte. Wanneer het kind echter 

voor de 37Ste week van de zwangerschap ter wereld komt gaat het om een prematuur kind en een 

vroegtijdige doodgeboorte indien het levenloos ter wereld komt.58 Een normale zwangerschap 

duurt ongeveer 38 weken gerekend van de bevruchting of 40 weken gerekend van de eerste dag 

van de laatste menstruatie. 

28. De ‘bevalling’ is het baren of de verlossing van een zwangere vrouw. 

 

29. De ‘geboorte’ is een momentopname en geen rechtsbegrip. De gewone taalkundige 

betekenis van het bevallen of baren – uit de baarmoeder komen – is richtinggevend.59 Het bevindt 

zich op het einde van de bevalling waar het kind, onafhankelijk en losgemaakt van de moeder, 

ademt en zijn leven buiten de baarmoeder begint.60 De geboorte op zich, in de zin van het ter 

wereld komen, lijkt dan ook geen moeilijk te definiëren concept te zijn.61 De moeilijkheid ligt hem 

in het feit dat de geboorte het ter wereld komen van een menselijk wezen veronderstelt. De vraag 

die zich stelt is vanaf welke gradatie van ontwikkeling van de foetus er kan gesproken worden van 

een ontwikkeling van een menselijk wezen.62 Idealiter verenigt de geboorte de affectieve en 

concrete aspecten van het leven.63 Toch bestaan er verscheidene interpretaties op wettelijk, 

epidemiologisch en medisch vlak wat betreft de situatie (en registratie) van extreem vroeg 

pasgeborenen, zowel levend- als doodgeboren.64  

 

                                                        
58 J.-J. DESMAREZ, Manuel de médicine légale à l’usage des juristes: y compris les éléments annexes de la médicine 
du travail, Brussel, Presses Universitaires de Bruxelles, 1967, 434. 
59 F. SWENNEN, Personenrecht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2008, 12, nr. 25; F. SWENNEN, Het 
personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 41, nr. 69. 
60 M-F. LAMPE, “A propos du deuil périnatal - la norme à l’écoute de son modèle - du droit des personnes au droit de 
la famille”, RTDF 1990, (199) 204, nr. 10. 
61 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad. Geboorte definiëren, De nota’s van het 
Observatorium – Nr2. Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Brussel, juni 2014, 3. 
62 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) 419, nr. 19. 
63 M-F. LAMPE, “A propos du deuil périnatal - la norme à l’écoute de son modèle - du droit des personnes au droit de 
la famille”, RTDF 1990, (199) 201, nr. 6. 
64 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad. Geboorte definiëren, De nota’s van het 
Observatorium – Nr2. Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Brussel, juni 2014, 3. 
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Van een geboorte kan volgens de WHO65 sprake zijn wanneer de foetus 22 weken postmenstruele 

leeftijd heeft.66  

§3. Levend en levensvatbaar geboren kind 

30. Als een ‘levend geboren kind’ wordt elk kind beschouwd dat enig teken van leven vertoont 

bij de geboorte. Onder een teken van leven kan een hartslag, het pulseren van de navelstreng, 

ademhaling, spiercontractie, flexie van de gewrichten, een schreeuw of een grimas worden 

verstaan. Wanneer er geen enkel teken van leven wordt waargenomen, kan het kind niet als levend 

geboren worden aanzien.67  

 

De WHO is van oordeel dat als levend geboren kind het kind moet worden beschouwd dat 

ongeacht de duur van de zwangerschap, wanneer het volledig afgescheiden en onafhankelijk is 

van de moeder, ademhaalt of bepaalde tekenen van leven vertoont zoals een hartslag, klopping in 

de navelstreng, bewuste bewegingen van de spieren, flexie van de gewrichten, een schreeuw of 

een grimas. Hierbij maakt het ook niet uit of de navelstreng al dan niet is doorgesneden of nog met 

de placenta verbonden is.68 

 

31. De term ‘levensvatbaar’ is nauw verbonden met de levensvatbaarheidsgrens die in de 

huidige wetgeving op 180 dagen is vastgesteld (infra 70 nr. 122). Het is echter mogelijk dat een 

foetus levensvatbaar is zonder dat hij aan deze levensvatbaarheidsgrens voldoet. ‘Een normale 

foetus, die in zeer gunstige omstandigheden geboren wordt, met een minimaal geboortetrauma en 

een minimum zuurstofgebrek, dat een kans heeft om in leven te blijven indien hij onmiddellijk kan 

ondergebracht worden in een goed uitgeruste afdeling voor neonatale intensieve zorgen69’, wordt 

als levensvatbaar aanzien. 

 
                                                        
65 World Health Organization - Wereldgezondsheidsorganisatie 
66 World Health Organization, ICD-10: International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems (vol.2), 2011, 153. 
67 FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Geboorten en Vruchtbaarheid, toelichtingsnota juli 2011, 8.  
68 Wetsvoorstel (C. FONCK c.s.) betreffende de levenloos geboren kinderen, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-56/1 (24 
oktober 2014) 5; World Health Organization, ICD-10: International Statistical Classification of Diseases and Related 
Health Problems (vol.2), 2011, 151. 
69 X., “Berichten uit het buitenland”, Ned.T.Geneesk. 119, nr. 18, 1975, (724) 724; M. RENAER, Omtrent abortus: de 
waarde van een mens in wording, Leuven, Davidsfonds, 1984, 11.  
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§4. Perinatale en neonatale sterfte 

32. De perinatale sterfte betekent letterlijk de ‘sterfte rondom de geboorte’.70 In de enge zin 

betreft het de sterfte van kinderen tijdens de eerste zeven dagen van hun leven, samen met het 

aantal levenloos geboren kinderen, van zowel voor als tijdens de bevalling. In de ruime zin gaat 

het ook nog om spontane abortussen en miskramen, eugenetische zwangerschappen na meer dan 

twaalf weken en vrijwillige zwangerschapsonderbrekingen na een duurtijd van minder dan twaalf 

weken.71  

 

33. De term ‘neonatale sterfte’ wordt gebruikt om de kinderen die levend geboren zijn, maar 

achteraf overlijden, aan te duiden. De vroeg-neonatale sterfte is het overlijden van een levend 

geboren kind van ≥ 500 gram dat plaatsvindt vóór de 8ste dag na de geboorte.72 Het gaat om de 

perinatale sterfte zonder de doodgeboorten. De laat-neonatale sterfte is het overlijden van een 

levend geboren kind van ≥  500 gram vanaf 7 dagen tot en met de 28ste dag na de geboorte. 

 

34. Vooral de neonatologen hebben er de voorbije 25 jaar voor gezorgd dat de neonatale sterfte 

daalde door onder andere een betere opvang en inzichten en betere beademingsmachines. Het 

resultaat hiervan was dat de overleving van steeds jongere baby’s mogelijk werd. De laatste jaren 

daalt de neonatale sterfte niet meer omdat de neonatologen stilaan geconfronteerd worden met de 

biologische limieten van de levensvatbaarheid (infra 72 nr. 124).73 

§5. Levenloos geboren foetus/kind 

35. De term ‘levenloos geborenen’ houdt foetussen respectievelijk kinderen in, die overleden 

zijn voor of tijdens de bevalling. Het gaat met andere woorden om de foetussen en kinderen die 

                                                        
70 E. KEIRSE, Eerste opvang bij perinatale sterfte. Gedragingen en attitudes van ouders en hulpverleners., Leuven, 
Acco, 1989, 13. 
71 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) 413, vn. 3; M-F. LAMPE, “A 
propos du deuil périnatal - la norme à l’écoute de son modèle - du droit des personnes au droit de la famille”, RTDF 
1990, (199) 200-201, nr. 5. 
72 CAMMU, H., “Deel IV. Vijfentwintig jaar en anderhalf miljoen baby’s later” in EGGERMONT, M., (ed.), De 
verloskunde in beweging: de relatie patiënt-zorgverlener in juridisch perspectief, Brugge, Die Keure, 2012, (105) 
115-116.  
73 CAMMU, H., “Deel IV. Vijfentwintig jaar en anderhalf miljoen baby’s later” in EGGERMONT, M., (ed.), De 
verloskunde in beweging: de relatie patiënt-zorgverlener in juridisch perspectief, Brugge, Die Keure, 2012, (105) 
116.  
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niet buiten de baarmoeder hebben geleefd.74 De gevolgen die het recht hieraan verbindt, 

verschillen afhankelijk van het stadium van de zwangerschap waarin de levenloos geborene ter 

wereld komt. Het Belgisch BW preciseert het moment waarop een foetus kan beschouwd worden 

als een levenloos geboren kind echter niet.75 

Er wordt aangenomen dat om te kunnen spreken van een levenloos geboren kind, het kind geboren 

moet zijn na de levensvatbaarheidsgrens die opgenomen is in een omzendbrief van 184876 en 

hernomen is in een omzendbrief van 199977. De levensvatbaarheidsgrens in België ligt in het 

huidige recht op een minimale zwangerschapsduur van 180 dagen, 28 weken of 6 maanden (infra 

70 nr. 122). De vaststelling dat het gaat om een levenloos geboren kind brengt een aantal 

verplichtingen met zich mee. 

 

In het licht van de registratie en aangifteplicht wordt een kind doodgeboren genoemd wanneer het 

een minimum gewicht van 500 gram heeft, en wanneer het geboortegewicht niet beschikbaar is, na 

een overeenstemmende zwangerschapsduur van minimum 22 weken of met een lichaamslengte 

van de foetus van 25 cm of meer (van kruin tot hiel).78 Indien er aan één van deze voorwaarden is 

voldaan, vindt er een registratie plaats.79 De criteria80 die de WHO voorschrijft als suggestie voor 

het verzamelen van gegevens, de aangifte registratie van alle foetussen of kinderen, ongeacht of ze 

levend of levenloos zijn geboren, komen terug in deze definitie.81 De definitie is bovendien 

                                                        
74 C. ROMMELAERE, “Article 80bis du Code civil, deuil périnatal et droit”, Act.dr.fam. 2010, (25) 25, nr. 1. 
75 N. GALLUS, en A-C. VAN GYSEL, Le droit de la filiation: rôle de la vérité socio-affective et de la volonté en 
droit belge, Brussel, Larcier, 2009, 282, nr. 265. 
76 Omz. nr. 139 van 13 december 1848 van de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende de bevolkingsstatistiek 
en doodgeborenen, Bulletin du ministère de l’Interieur, 1848, 592.  
77 Omz. 10 juni 1999 betreffende de invoeging van een artikel 80bis in het Burgerlijk Wetboek aangaande de akte van 
aangifte van een levenloos kind, BS 1 juli 1999, 24.911. 
78 Art. 2 KB 17 juni 1999 waarbij het opmaken van een jaarlijkse statistiek van de overlijdensoorzaken wordt 
voorgeschreven, BS 4 september 1999, 32.949. 
79 CAMMU, H., “Deel IV. Vijfentwintig jaar en anderhalf miljoen baby’s later” in EGGERMONT, M., (ed.), De 
verloskunde in beweging: de relatie patiënt-zorgverlener in juridisch perspectief, Brugge, Die Keure, 2012, (105) 
115.  
80 World Health Organization, ICD-10: International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems (vol.2), 2011, 153. 
81 World Health Organization, ICD-10: International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems (vol 2), 2011, 153. 
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afhankelijk van het zonder een teken van leven geboren worden doordat het moment van 

overlijden bij sterfte vóór de geboorte niet bekend is.82  

 

De toepassing van deze definitie voor het opmaken van de jaarlijkse statistiek van de 

overlijdensoorzaken is echter een stuk lastiger. De criteria die uit het BW worden gehaald en 

opgenomen zijn in een aantal omzendbrieven om uit te maken welke akte er moet worden 

opgemaakt (de zogenaamde 180 dagenregel), verschilt van de criteria die moeten worden gevolgd 

in het licht van de registratie voor de jaarlijkse statistiek. Dit gegeven zorgt voor verwarring en 

heeft tot gevolg dat een aantal gebeurtenissen niet worden opgenomen in de aangifte van de 

doodgeboorten die er wel zouden moeten in opgenomen worden en vice versa.83 Hierdoor kan er 

een grote discrepantie bestaan tussen de feitelijke levenloos geboren kinderen en de geregistreerde 

levenloos geboren kinderen. 

 

Wanneer deze zwangerschapstermijn van 180 dagen respectievelijk 28 weken of 6 maanden 

daarentegen niet wordt overschreden, is er geen sprake van een levenloos geboren kind, maar gaat 

het om een spontane abortus of een miskraam.84 Een miskraam is een geboorte vóór de volledige 

ontwikkeling van de foetus.85 Aangenomen wordt dat de term miskraam wordt gebruikt wanneer 

de zwangerschap spontaan onderbroken wordt. De term abortus wordt daarentegen ook gebruikt 

wanneer de onderbreking van de zwangerschap kunstmatig wordt opgewekt (abortus provocatus 

of opgewekte abortus).86 Onder therapeutische abortus wordt de zwangerschapsafbreking verstaan 

die plaatsvindt in omstandigheden waarin er wordt aangenomen dat de zwangerschap een 

bedreiging vormt voor het leven of de gezondheid van de moeder en dat de abortus dit gevaar kan 

afwenden. Dit kan zeer ruim worden geïnterpreteerd waardoor het kan voorkomen dat de 

therapeutische zwangerschapsafbreking niet noodzakelijk overeenstemt met een legale abortus.87 

 

                                                        
82 E. KEIRSE, Eerste opvang bij perinatale sterfte. Gedragingen en attitudes van ouders en hulpverleners., Leuven, 
Acco, 1989, 13. 
83 FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Geboorten en Vruchtbaarheid, toelichtingsnota juli 2011, 9.  
84 FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Geboorten en Vruchtbaarheid, toelichtingsnota juli 2011, 8.  
85 F. SWENNEN, Personenrecht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2008, 13, nr. 27. 
86 M. RENAER, Omtrent abortus: de waarde van een mens in wording, Leuven, Davidsfonds, 1984, 12.  
87 M. RENAER, Omtrent abortus: de waarde van een mens in wording, Leuven, Davidsfonds, 1984, 12-13.  
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36. De omschrijvingen die worden aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie in het 

kader van levenloos geboren kinderen zijn zeer gelijkend als deze die in de Belgische wetgeving 

worden gebruikt. Het gaat om levenloos geboren kinderen (om internationale vergelijking 

mogelijk te maken) wanneer een kind zonder tekenen van leven werd geboren op of na een 

zwangerschapsduur van 28 weken. Een spontane abortus wordt omschreven als een 

zwangerschapsafbreking door de afdrijving van het embryo of de foetus voor 22 weken 

zwangerschap of onder 500 gram gewicht. Een doodgeboren foetus is een foetus waarbij de dood 

van de foetus is ingetreden voor de afscheiding van de foetus met de moeder, ongeacht de duurtijd 

van de zwangerschap. Kenmerkend voor deze foetale dood is dat de foetus, na de afscheiding met 

de moeder, ofwel niet ademt, ofwel er geen enkel teken van leven vast te stellen is zoals een 

hartslag, klopping in de navelstreng of manifeste bewegingen van willekeurige spieren.88 

37. Om het kind respectievelijk foetus aan te duiden dat levenloos ter wereld is gekomen, 

bestaan er verscheidene termen. Zo wordt in het BW de terminologie “akte van aangifte van 

levenloos kind” gebruikt.89 In sommige sociale90 en fiscale91 wetgevingen wordt er verwezen naar 

het doodgeboren kind. In het strafwetboek wordt er met betrekking tot het afbreken van de 

zwangerschap, de term “kind dat geboren zal worden” gebruikt.92 Ook voor het gebruik van 

doodgeboren foetus of vrucht, het kind dat geen enkel teken van leven geeft, het levenloos 

geboren functioneel geheel van cellen of doodgeboorte wordt regelmatig geopteerd. Soms wordt 

zelfs de term perinataal sterfgeval gebruikt om een levenloos geboren kind aan te duiden. Het 

perinataal overleden kind is echter een kind dat overleden is na de geboorte.93 

38. Deze verscheidene begrippen die gebruikt worden en die deels hetzelfde betekenen maar 

ook verschillen bevatten, kunnen leiden tot een vertekend beeld. De terminologie wordt heel 

onnauwkeurig en met wisselende betekenis gebruikt.94 Het ontbreken van nauwkeurige definities 

                                                        
88 World Health Organization, ICD-10: International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems (vol 2), 2011 151. 
89 Art. 80bis BW. 
90 Bijvoorbeeld: Art. 5, eerste lid KB 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van 
gewaarborgde gezinsbijslag. 
91 Bijvoorbeeld: Art. 138, tweede lid WIB. 
92 Art. 350, tweede lid Sw. 
93 J.-J. DESMAREZ, Manuel de médicine légale à l’usage des juristes: y compris les éléments annexes de la médicine 
du travail, Brussel, Presses Universitaires de Bruxelles, 1967, 441. 
94 E. KEIRSE, Eerste opvang bij perinatale sterfte. Gedragingen en attitudes van ouders en hulpverleners. Leuven, 
Acco, 1989, 16. 
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van de zaken die er onderzocht worden, of het toekennen van andere definities dan de meest 

gangbare, maakt het moeilijk om resultaten van onderzoek of statistieken juist te vergelijken.95  

 

Dit is niet alleen het geval wanneer er nationaal, maar ook wanneer er internationaal wordt 

vergeleken. Ook door het feit dat er gebruik wordt gemaakt van verschillende criteria of dat 

criteria verschillend worden geïnterpreteerd, is het moeilijk om de problematiek van levenloos 

geboren kinderen te kunnen situeren. Daarenboven zijn de voorschriften van de registratie in vele 

landen nauw verbonden met zeer uiteenlopende rechtstakken waardoor het moeilijk is om de 

wetgeving van verschillende landen met elkaar in overeenstemming te brengen. Bovendien zijn de 

resultaten van onderzoek en de statistieken vaak afhankelijk van de ijver en de nauwkeurigheid 

waarmee wel of niet aan de registratieplicht wordt voldaan.96 

 

Bovendien is het ook moeilijk om internationaal te vergelijken omdat er in België onder de 

levenloos geboren kinderen ook de kinderen vallen die levend geboren werden maar overleden 

zijn vóór de registratie97, ook al moet voor hen een geboorte- en overlijdensakte worden 

opgemaakt. Sinds 1961 worden de levendgeborenen die levenloos worden aangegeven in België 

echter samen met de levend aangegeven kinderen in de geboortestatistiek genoteerd als 

“levendgeborenen” en in de sterftestatistiek als “overledenen”.98 

 

39. Een uniformisering van de gebruikte terminologie in de verschillende wetgevingen dringt 

zich dan ook op zodat er meer duidelijkheid en coherentie is.  

 

40. De beste benaming om het kind dat dood geboren wordt aan te duiden, is naar mijn mening 

de benaming ‘levenloos geboren kind’. Eerst en vooral wordt met het woord “kind” duidelijk 

gesteld dat het niet gaat om een foetus. Het gaat bovendien om een wezen die volgens de grenzen 

van de neonatologie levensvatbaar ter wereld kon komen. Overigens is de term foetus ook eerder 
                                                        
95 E. KEIRSE, Eerste opvang bij perinatale sterfte. Gedragingen en attitudes van ouders en hulpverleners. Leuven, 
Acco, 1989, 16-17. 
96 E. KEIRSE, Eerste opvang bij perinatale sterfte. Gedragingen en attitudes van ouders en hulpverleners. Leuven, 
Acco, 1989, 14-15. 
97 E. KEIRSE, Eerste opvang bij perinatale sterfte. Gedragingen en attitudes van ouders en hulpverleners. Leuven, 
Acco, 1989, 17. 
98 E. KEIRSE, Eerste opvang bij perinatale sterfte. Gedragingen en attitudes van ouders en hulpverleners. Leuven, 
Acco, 1989, 17-18. 
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een medische term en geen juridisch begrip, wat nog een extra reden is om niet voor deze term te 

opteren. De benaming van ‘kind’ is belangrijk voor de ouders omdat het gebruik van de term kind 

een zekere erkenning voor hun verlies met zich meebrengt. Door het opnemen in de benaming van 

het woord “levenloos” wordt er ook benadrukt dat het gaat om een kind waar geen 

rechtspersoonlijkheid aan kan gegeven worden en er dan ook geen rechtsgevolgen kunnen 

voortvloeien door het feit dat het levenloze kind ter wereld komt.99 

 

41.  De noodzaak om het woord “geboren” in de term op te nemen is geen absolute noodzaak. 

Voor het kind dat levend wordt geboren maar niet levensvatbaar is, verandert er niets naargelang 

er verwezen wordt naar ‘het geboren zijn’. Voor een kind zal namelijk een geboorteakte kunnen 

worden opgemaakt wanneer het levend is geboren, doch niet levensvatbaar aanzien wordt bij de 

vaststelling van de behandelende geneesheer of vroedvrouw, omdat het basisartikel om een 

geboorteakte op te maken niet vereist dat het kind levensvatbaar wordt geboren (infra 57 nr. 90). 

De andere gevolgen die aan een levend kind worden verstrekt, vereisen wel deze 

levensvatbaarheid, waardoor het levend doch niet levensvatbaar kind vanzelfsprekend onder de 

regelgeving van het levenloze kind valt. Bovendien stelt ANDRE dat het begrip ‘geboren’ niet 

noodzakelijk in de term om een levenloos kind aan te duiden moet worden opgenomen, waardoor 

de vraag of er al dan niet sprake is van een geboorte (supra 25 nr. 29) kan worden omzeild.100  

 

Toch is het mijns inziens sterk aanbevolen om het woord ‘geboorte’ op te nemen in de term om 

levenloze kinderen aan te duiden. Volgens vele organisaties die zich bekommeren om ouders die 

te maken krijgen met een perinataal sterfgeval, tot zelfs VLAVABBS, is het voor de ouders 

belangrijk om de erkenning te krijgen dat hun kind geboren is.101 Bovendien kunnen vele ouders 

zich vinden in bovenstaande term.102 Het doel tot wijziging van de wet is overigens het leed van 

de ouders zoveel mogelijk te erkennen en waar mogelijks te verlichten, waardoor de term 

‘levenloos geboren kind’ de beste optie is. De term levenloos geboren kind zal daarom ook 

worden gehanteerd doorheen mijn hele masterproef. 

                                                        
99 FOD Justitie: Dienst Familierecht en Burgerlijke stand, Oriëntatienota WL/11/L/2015/001, 2015, (1) 4. 
100 FOD Justitie: Dienst Familierecht en Burgerlijke stand, Oriëntatienota WL/11/L/2015/001, 2015, (1) 4. 
101 VLAVABBS, Vragenlijst – Levenloos geboren kind (1) 4-5. 
102	VLAVABBS, Vragenlijst – Levenloos geboren kind (1) 6. 
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HOOFDSTUK I. MENSENRECHTELIJK KADER 
 
AFDELING 1. RECHT OP LEVEN 
 

§1. Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM) 

42. Volgens de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens heeft elk individu recht 

op leven.103 Overigens stelt het dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten worden 

geboren.104 Deze zinsnede kan het vermoeden doen rijzen dat er slechts vanaf de geboorte 

bescherming wordt geboden.105 Uit de bepalingen van het UVRM kan er vervolgens geen recht 

voor het ongeboren kind, en uitgebreid naar het levenloos kind, worden afgeleid. 

§2. Universele Verklaring voor de Rechten van het Kind (UVRK) 

43. In de Universele Verklaring voor de Rechten van het kind, aangenomen door de Algemene 

Vergadering op 20 november 1959, werd er een bijzondere bescherming voor het kind, zowel voor 

als na de geboorte, op grond van zijn lichamelijke en geestelijke onrijpheid een bijzondere 

bescherming aanbevolen.106 

§3. Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) 

44. Het kinderrechtenverdrag stelt in zijn artikel 6 dat de lidstaten van het verdrag erkennen 

dat het kind het inherent recht op leven heeft, en bovendien de mogelijkheid tot overleven en 

ontwikkelen van het kind waarborgen.107  

45. Het verdrag geeft niet aan vanaf wanneer de hoedanigheid van ‘kind’ wordt verworven 

omdat over dit gegeven zelfs nog geen interne eensgezindheid bestaat in de individuele staten die 

verdragspartij zijn.108 Wel heeft deze internationale conventie een poging tot verzoening getracht 

tussen de voor- en tegenstanders van een juridische bescherming van het kind voor zijn 
                                                        
103 Art. 3 UVRM. 
104 Art. 1 UVRM. 
105 A. BLOCH, “Abortus en mensenrechten” in D. VANDENBOSSCHE, A., BLOCH, en M. TEMMERMAN, (eds.), 
abortus provocatus, Gent, Omega editions, 1953-, (75) 85. 
106 M-F. LAMPE, “A propos du deuil périnatal - la norme à l’écoute de son modèle - du droit des personnes au droit 
de la famille”, RTDF 1990, (199) 209, nr. 14. 
107 Art. 6 IVRK. 
108 E. VERHELLEN, Verdrag inzake de rechten van het kind, Leuven, Garant, 1993, 89; A. DE WOLF, “De 
rechtspositie van het doodgeboren kind en zijn ouder(s)”, RW, 1998-99, (209) 213, nr. 16. 
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geboorte.109 In de preambule werd daarom tussen aanhalingstekens bepaald dat: “Het kind op 

grond van zijn lichamelijke en geestelijke onrijpheid bijzondere bescherming en zorg nodig heeft, 

met inbegrip van geëigende wettelijke bescherming, zowel voor als na zijn geboorte”. De ‘tussen 

aanhalings’-techniek werd gebruikt om de verscheidene gedachten over de speciale bescherming 

van het kind voor en na de geboorte te verzoenen110, zodoende dat het Verdrag een middenweg 

probeert te bewandelen zonder uitdrukkelijk een antwoord te geven die de onenigheid beslecht.111  

 

De ontwerp-conventie voor het kinderrechtenverdrag in 1988 heeft het wel niet aangedurfd om 

zich uit te spreken over de rechten van ongeborenen zoals de eventuele beginselen van 

gelijkwaardigheid en proportionaliteit die zouden kunnen gelden op de uitzonderingen van het 

recht op leven. Daarom kan er worden aangenomen dat het ongeboren kind door deze 

ontwerpconventie minimaal wordt beschermd.112 

§4. Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO-Verdrag) 

46. Artikel 6 van het BUPO-Verdrag geeft weer dat eenieder het inherent recht op leven bezit 

dat door de wet is gewaarborgd.  

 

47. Uit de bewoordingen van de parlementaire werkzaamheden en artikel 16 van het BUPO-

Verdrag dat het recht van eenieder waarborgt om als juridische persoon te worden erkend, wordt 

door sommige auteurs ook vermoed dat dit recht zich uitstrekt tot foetussen die levend worden 

geboren.113 De erkenning van dat recht kan echter niet het gevolg hebben dat de foetus vanaf de 

verwekking recht heeft op alle andere rechten in het BUPO-Verdrag. Er moet per 

                                                        
109 E. VERHELLEN, Verdrag inzake de rechten van het kind, Leuven, Garant, 1993, 89. 
110 R. HAMERLYNCK, “Eindelijk een internationale conventie over de rechten van het kind” in E. VERHELLEN, F. 
SPIESSCHAERT, L. en CATTRIJSSE, (eds.), Rechten van kinderen: een tekstbundel van de Rijksuniversiteit Gent 
naar aanleiding van de UNO-conventie voor de rechten van het kind, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1989, 
(209) 213. 
111 A. DE WOLF, “De rechtspositie van het doodgeboren kind en zijn ouder(s)”, RW 1998-99, (209) 213, nr. 16. 
112 R. HAMERLYNCK, “Eindelijk een internationale conventie over de rechten van het kind” in E. VERHELLEN, F. 
SPIESSCHAERT, L. en CATTRIJSSE, (eds.), Rechten van kinderen: een tekstbundel van de Rijksuniversiteit Gent 
naar aanleiding van de UNO-conventie voor de rechten van het kind, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1989, 
(209) 214. 
113 D. VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van personen- en familierecht. Een mensenrechtelijke benadering, 
Antwerpen, Intersentia, 2003, 63, nr. 92. 



 

 

35 

Verdragsbepaling worden uitgemaakt of het van toepassing kan zijn op het ongeboren leven in 

functie van de gebruikte bewoordingen, het doel en de historische achtergrond.114 

 

§5. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) 

48. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft zich nog niet uitdrukkelijk 

uitgesproken over de vraag of het leven van een ongeboren kind gewaarborgd wordt door het 

EHRM115, gelet op de juridische, medische en ethische complexiteit van het gegeven.116 Het Hof 

tracht namelijk een antwoord op de vraag of het ongeboren kind een juridische persoon is te 

vermijden117, en bijgevolg dus rechtspersoonlijkheid bezit waardoor het de bescherming zou 

genieten van de rechten118 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de rechten 

die inherent zijn aan de lidstaten. In het Europees verdrag van de Rechten van de Mens is 

bovendien het principe van het recht op leven vastgesteld, zonder uitdrukkelijk in te gaan op de 

vraag of een verwekt kind ook van dit principe kan genieten.119  

 

49. Zo ging het arrest Boso versus Italië120 van 2002 over een getrouwd koppel waarvan de 

vrouw zwanger werd, maar besloot om een abortus te ondergaan tegen de wil van de man in. De 

man zocht voor de rechtbank een compensatie voor de inbreuk op zijn recht als potentiële vader 

alsook voor het recht van het ongeboren kind op leven. Bovendien haalde hij aan dat het feit dat de 

moeder van het ongeboren kind kan beslissen om een abortus te ondergaan tegen de wil van de 

vader in, het gelijkheidsbeginsel schendt. Het Grondwettelijk Hof besliste echter dat het niet 

onlogisch was dat de moeder de volledige verantwoordelijkheid kreeg over de beslissing om al 

dan niet over te gaan tot abortus omdat de gevolgen van een zwangerschap, zowel fysisch als 

mentaal, gevoeld worden door de moeder. De grondwettigheidskwestie die de man aanhaalde, was 

derhalve kennelijk onjuist. Met de uitspraak van het Grondwettelijk Hof in het achterhoofd, 
                                                        
114 D. VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van personen- en familierecht. Een mensenrechtelijke benadering, 
Antwerpen, Intersentia, 2003, 63, nr. 92. 
115 L. STEVENS, “Ongeborene heeft geen grondwettelijk recht op eerbiediging integriteit”, Juristenkrant, 2011, afl. 
237, (3) 3. 
116 N. GALLUS, “La personnalité”, in D. CARRÉ, S. DEGRAVE, N. GALLUS, G. HIERNAUX, N. MASSAGER, 
en S. PFEIFF, (eds.), Droits des personnes et des familles, Brussel, Larcier, 2012, (9) 13, nr. 6. 
117 §66 EHRM 19 oktober 1992, nr. 14234/88; nr. 14235/88, Open Door and Dublin Well Woman/Ierland. 
118 Art. 2 EVRM en Art. 8 EVRM. 
119 Art. 2 EVRM. 
120 EHRM 5 september 2002, nr. 50490/99, Boso/Italië. 
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besliste de rechtbank de vordering van de man te verwerpen. Tegen deze uitspraak stelde de man 

hoger beroep in, maar het Hof van beroep wees de hogere voorziening af, net zoals het Hof van 

Cassatie waarbij daarna beroep werd bij ingesteld. Het Hof van Cassatie voegde er nog aan toe dat 

zelfs wanneer er besloten was tot een ongrondwettigheid van de abortuswetgeving, de man op 

geen enkele manier aanspraak zou kunnen gemaakt hebben op een vergoeding. De vrouw had 

namelijk rechtmatig gebruik gemaakt van een recht dat zij bezat volgens het Italiaanse recht.  

 

Hierop diende de man een vordering in bij het EHRM en stelde dat de wetgeving omtrent 

vrijwillige zwangerschapsbeëindiging in Italië strijdig was met artikel 2 EVRM. Het Hof geeft aan 

dat het verdrag de termen “eenieder” en “leven” niet definieert. Het merkt tevens op dat artikel 2 

EVRM twee fundamentele elementen bevat. Enerzijds de verplichting om het recht op leven 

wettelijk te gaan beschermen, en anderzijds het verbod op opzettelijke beroving van leven, met 

een aantal uitzonderingen hierop. Hieronder valt volgens het Hof ook het nemen van passende 

maatregelen door de lidstaat, om de levens van de personen die binnen zijn jurisdictie wonen, te 

gaan waarborgen. Daar kan ook onder worden verstaan dat er in welbepaalde omstandigheden een 

positieve verplichting is voor de lidstaten om preventieve maatregelen te nemen om bescherming 

te kunnen bieden aan eenieder wiens leven in gevaar is. Wanneer er aan de foetus dezelfde rechten 

toegekend zouden worden als diegene die personen bezitten, zou dit leiden tot onredelijke 

beperkingen van artikel 2 EVRM voor de personen die reeds geboren zijn. Daardoor overweegt 

het Hof dan ook dat het niet noodzakelijk is om vast te stellen of de foetus onder artikel 2, lid 1 

EVRM valt. De lidstaat kan namelijk het overgaan tot abortus gaan toelaten in welbepaalde 

gevallen. In dit geval gaat het om de toelating om over te gaan tot abortus tot 12 weken 

zwangerschap wanneer er een risico is voor de fysische en mentale gezondheid van de vrouw. 

Indien de zwangerschap verder is geëvolueerd dan 12 weken, kan abortus alleen worden 

toegestaan in uitzonderingsgevallen121 om de gezondheid van de vrouw te gaan beschermen. 

Volgens het oordeel van het Hof, zorgen de bepalingen van het Italiaanse recht voor een 

evenwicht tussen de noodzakelijke bescherming van de foetus en de belangen van de vrouw. Er 

kan, gelet op de voorwaarden die moeten voldaan zijn om over te kunnen gaan tot een vrijwillige 

                                                        
121 Abortus na een zwangerschapsduur van 12 weken is volgens het Italiaanse recht mogelijk wanneer de verderzetting 
van de zwangerschap of de bevalling het leven van de vrouw in gevaar brengt; of wanneer het vaststaat dat het kind 
zal geboren worden met een conditie van zo’n zware aard dat het de fysieke of mentale gezondheid van de vrouw in 
gevaar kan brengen. 
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zwangerschapsafbreking en de zaak zelf, niet tot een schending geconcludeerd worden. Met deze 

uitspraak ontweek het Hof voor de rechten van de mens de discussie over het statuut van 

ongeborenen en levenloos geboren kinderen.122 

50. In een tweetal andere zaken beweerden mannen dat abortus, en meerbepaald de 

abortuswetgeving, in strijd was met artikel 2 EVRM omdat het ongeboren kind toch ook onder het 

recht van leven valt. De Commissie stelde echter twee keer geen schending vast. Uit de zaak Paton 

tegen het Verenigd Koninkrijk123 kan afgeleid worden dat het begrip ‘iedereen’ van artikel 2 

EVRM de ongeborene niet lijkt te omvatten. Indien dat toch het geval zou zijn, kan er geen sprake 

zijn van een absoluut recht. In de zaak Hercz tegen Noorwegen124 werd de bescherming van het 

ongeboren leven door artikel EVRM in bepaalde omstandigheden niet uitgesloten, maar werd er 

vooral gewezen op de ruime appreciatiebevoegdheid die de lidstaten bezitten.125 

51. In twee volgende arresten verloren zwangere vrouwen een gezonde foetus door de fout van 

een derde. Hiervoor konden ze echter geen strafklacht instellen wegens onvrijwillige doodslag 

omdat een ongeboren kind geen rechtspersoonlijkheid bezit. In beide gevallen probeerden de 

vrouwen een klacht neer te leggen op basis van artikel 2 EVRM in naam van de foetus. 

 

In het arrest Vo tegen Frankrijk126 verloor een zwangere vrouw die op controle kwam haar foetus 

omdat er een verwisseling was gebeurd met een zwangere vrouw die kwam voor een 

zwangerschapsafbreking. In eerste aanleg werd de dokter die de fout had begaan vervolgd voor het 

onopzettelijk veroorzaken van letsels. Wat de onopzettelijke doodslag van de foetus betrof, werd 

de dokter in kwestie gevrijwaard van straf, vergoeding of kosten omdat de foetus van 20 à 21 

weken oud niet kon worden aanzien als een menselijk wezen en er daarom geen sprake kon zijn 

van onopzettelijke doding. Het Hof van beroep sloot zich in zijn uitspraak aan bij de vervolging 

voor de onopzettelijke veroorzaakte letsels, maar vond de dokter toch schuldig aan onopzettelijke 

doodslag van de foetus. Voor het Hof van Cassatie werd de dokter toch vrijgesproken omdat het 

                                                        
122 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, 781, nr. 12. 
123 EHRM 13 mei 1980, nr. 8416/79, Paton/Verenigd Koninkrijk. 
124 EHRM 19 mei 1992, nr. 17004/90, Hercz/Noorwegen. 
125 D. VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van personen- en familierecht. Een mensenrechtelijke benadering, 
Antwerpen, Intersentia, 2003, 360-361, nr. 476. 
126 EHRM 8 juli 2004, nr. 53924/00, Vo/Frankrijk. 
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ongeboren kind geen persoon is en er derhalve geen bepaling uit het Franse strafwetboek 

toepasbaar was. Het EHRM stelde vast dat in deze zaak de vraag voorligt of artikel 2 EVRM 

toepassing kan vinden op de onvrijwillige beëindiging van de zwangerschap, maar sprak zich niet 

uit over de vraag of het ongeboren kind een persoon is in de zin van artikel 2 EVRM en liet dit 

over aan de appreciatie van de lidstaten. 

 

52. In de zaak Adelaide en anderen versus Frankrijk127 strandde het verzoek bij de 

ontvankelijkheid. Het Hof haalde echter hier ook weer aan dat er geen consensus bestaat over de 

aard en de status van het embryo en/of de foetus, alhoewel beide enige bescherming genieten in 

het licht van de wetenschappelijke vooruitgang.128 

 

53. In de zaak Evans tegen het Verenigd Koninkrijk129 betrof het een geval waarin embryo’s 

van een koppel werden ingevroren, na de vereiste toestemming van beide partijen, met als doel de 

embryo’s na een tweetal jaren nadat beide eierstokken van de vrouw operatief werden verwijderd, 

terug te plaatsen. De relatie van het koppel liep echter op de klippen en er bestond onenigheid over 

de toekomst van de ingevroren embryo’s. De man trok zijn toestemming tot het gebruik en het 

bewaren van de embryo’s in en verzocht het ziekenhuis om de embryo’s te vernietigen. De vrouw 

stelde daarentegen dat er afspraken werden gemaakt over de termijn voor het bewaren van de 

embryo’s en deze gerespecteerd moest worden omdat zij de embryo’s nog steeds wou gebruiken. 

Gerechtelijke stappen in het Verenigd Koninkrijk waren tevergeefs door het feit dat de 

toestemming van beide partijen op het ogenblik van de terugplaatsing wettelijk was verankerd. De 

vrouw trok naar het EHRM en haalde aan dat er sprake was van een schending van het recht op 

leven. Het Hof was echter van oordeel dat embryo’s die werden gecreëerd in het kader van een 

medisch begeleide voortplanting, geen gewaarborgd recht op leven bezaten in de zin van artikel 2 

EVRM en er bijgevolg geen sprake was van een schending.130 Op Europees vlak bestond er echter 

geen consensus over de vraag wanneer het leven begint. Bovendien hebben embryo’s naar Engels 

recht geen recht op leven. 

                                                        
127 EHRM 6 januari 2005, nr.78/02, Adelaide e.a./Frankrijk. 
128 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, 781, nr. 13. 
129 EHRM 10 april 2007, nr. 6339/05, Evans/Verenigd Koninkrijk. 
130 §56 EHRM 10 april 2007, nr. 6339/05, Evans/Verenigd Koninkrijk. 
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54. Het Hof voor de Rechten van de Mens geeft ook weer in bovenstaande arresten dat het 

ervan overtuigd is dat het niet wenselijk, noch mogelijk of noodzakelijk is om een antwoord te 

vormen op de vraag of een ongeboren kind als persoon kan worden aanzien in de zin van artikel 2 

EVRM en dus een recht op leven zou bezitten. Deze rechtspraak van het Straatburgse Hof maakt 

duidelijk dat lidstaten nog steeds over een grote appreciatiemarge beschikken om te beslissen 

wanneer een persoon precies rechtspersoonlijkheid verwerft, bij gebreke aan een Europese 

juridische en wetenschappelijke consensus.131 Er bestaat namelijk nog geen consensus op 

Europees niveau over de status en de aard van een foetus, embryo of levenloos geboren kind en de 

draagwijdte van deze begrippen. Als gemeenschappelijke grondslag tussen de staten kan wel in 

het beste geval worden aangenomen dat het embryo of de foetus wel kunnen aanzien worden als 

een onderdeel van het menselijke ras.132 Het Hof laat daarom de beslissing aan de lidstaten om uit 

te maken of ongeboren kinderen kunnen genieten van de mensenrechten, maar sluit deze optie niet 

uit. Het feit dat er niet van mensenrechten kan worden genoten zonder dat er sprake is van 

rechtspersoonlijkheid, komt erop neer dat het Hof ook de mogelijkheid heeft opengelaten om 

ongeboren kinderen rechtspersoonlijkheid toe te kennen, waardoor ze dan kunnen genieten van de 

mensenrechten.133  

 

55. Naast het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn er nog een aantal organisaties 

die zich evenmin ondubbelzinnig hebben uitgesproken over het aanvangspunt van de juridische 

persoonlijkheid van een natuurlijke persoon.134 Dit kan onder meer worden verklaard door het feit 

dat de vraag naar de aanvang van rechtspersoonlijkheid zeer nauw samenhangt met de vraag of 

een ongeboren kind recht heeft op leven. Wanneer deze vraag positief zou beantwoord worden, 

kan er een tegenstrijdigheid met de abortuswetgeving ontstaan die in bepaalde lidstaten in voege 

is. 

                                                        
131 F. SWENNEN, Personenrecht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2008, 15, nr. 31. 
132 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, 781-782, nr. 13. 
133 D. VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van personen- en familierecht. Een mensenrechtelijke benadering, 
Antwerpen, Intersentia, 2003, 63-64, nr. 94. 
134 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, 784, nr. 15. 
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56. Abortus als uitzondering op het recht op leven wordt niet uitdrukkelijk vernoemd in artikel 

2, lid 2 EVRM. Toch bestaat er over het gegeven dat de foetus geen absoluut recht op leven bezit 

op basis van artikel 2 EVRM wel consensus. Indien wel een absoluut recht op leven aan de foetus 

wordt toegestaan, zou elke zwangerschapsonderbreking in strijd zijn met artikel 2 EVRM 

waardoor het recht van de moeder volledig wordt miskend.135 Het Hof deelt deze mening waarin 

wordt aangenomen dat abortus verenigbaar is met artikel 2, lid 1 EVRM in de zin van het 

beschermen van het leven en de gezondheid van de moeder.136  

 

57. Het staat in ieder geval vast dat het ongeboren leven enige juridische bescherming 

verdient.137 Het hele idee van de mensenrechten vereist wel dat de principes van waardigheid, 

voorrang en waarde van het menselijke wezen ook uitgebreid moet worden tot het embryo en de 

foetus, ondanks het fragmentarisch of niet bindend karakter van de hierboven aangehaalde 

zaken.138  

 

§6. Andere Europese instrumenten 

58. Een Europese Conventie van 4 april 1997139 inzake de bescherming van de rechten van de 

mens en de waardigheid van het menselijke wezen, rekening houdend met de toepassing van 

biologie en geneeskunde, biedt een zekere bescherming van het leven aan de foetus en het embryo. 

Het Verdrag gaat er namelijk vanuit dat enkel personen een juridische persoonlijkheid hebben. 

Alles wat daarentegen onder de generieke term van het “menselijk wezen” valt, geniet een zekere 

bescherming, zonder dat het Verdrag aangeeft hoe groot de bescherming is of zou moeten zijn in 

de verschillende fasen van zijn ontwikkeling.140 Toch is het Verdrag zeer voorzichtig omdat het 

                                                        
135 A. BLOCH, “Abortus en mensenrechten” in D. VANDENBOSSCHE, A., BLOCH, en M. TEMMERMAN, (eds.), 
abortus provocatus, Gent, Omega editions, 1953-, (75) 92. 
136 §35 EHRM 8 juli 2004, nr. 53924/00, Vo/Frankrijk. 
137 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, 783, nr. 14. 
138 M-F. LAMPE, “A propos du deuil périnatal - la norme à l’écoute de son modèle - du droit des personnes au droit 
de la famille”, RTDF 1990, (199) 209, nr. 14. 
139 Verdrag 4 april 1997 inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde. 
140 D. VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van personen- en familierecht. Een mensenrechtelijke benadering, 
Antwerpen, Intersentia, 2003, 62, nr. 91. 
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niet gaat definiëren wat er onder de term ‘eenieder’ moet begrepen worden. De lidstaten moeten 

dit echter zelf invullen.141 Dit Verdrag werd echter tot op heden noch ondertekend, noch 

geratificeerd door België. 

 

§7. Amerikaans Verdrag betreffende de Rechten van de Mens 

59. In het Amerikaanse verdrag betreffende de Rechten van de Mens wordt uitdrukkelijk 

gesteld dat het leven beschermd dient te worden vanaf de verwekking.142  

 

§8. Tussenbesluit 

60. Het valt op te merken dat bepaalde internationale instrumenten, min of meer expliciet 

hebben bevestigd dat het verwekte kind een recht op leven kan bezitten.143 Tot nog toe heeft er 

echter nog geen enkele instantie die belast is met het toezicht op en de naleving van internationale 

mensenrechteninstrumenten zich uitgesproken over het beginpunt van de juridische 

persoonlijkheid.144 . 

 

61. Wat wel duidelijk kan gesteld worden, ongeacht het fragmentarische of niet bindende 

karakter van de instrumenten die hierboven werden aangehaald, is het feit dat het hele idee van de 

mensenrechten vereist dat de principes van waardigheid, waarde en voorrang van de menselijke 

persoon moet uitgebreid worden tot de persoon in wording (namelijk het embryo en/of de 

foetus).145 

 

                                                        
141 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, 782, nr. 13. 
142 Art. 4.1 American Convention on Human Rights 
143 N. MASSAGER, Les droits de l’enfant à naître: le statut juridique de l’enfant à naître et l’influence des 
techniques de procréation médicalement assistée sur le droit de la filiation. Etude de droit civil., Brussel, Bruylant, 
1997, 381, nr. 199. 
144 D. VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van personen- en familierecht. Een mensenrechtelijke benadering, 
Antwerpen, Intersentia, 2003, 62, nr. 91. 
145 M-F. LAMPE, “A propos du deuil périnatal - la norme à l’écoute de son modèle - du droit des personnes au droit 
de la famille”, RTDF 1990, (199) 209, nr. 14. 
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AFDELING 2. RECHT OP GEZINS-, FAMILIE- EN PRIVÉLEVEN 
 

§1. Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) 

62. Artikel 7 van het verdrag voor de rechten van het kind bepaalt dat het kind onmiddellijk na 

de geboorte wordt ingeschreven en vanaf de geboorte recht heeft op een naam.146 

 

63. In artikel 8 van het kinderrechtenverdrag wordt bovendien bepaald dat de verdragsluitende 

partijen zich verbinden om de rechten van het kind te gaan respecteren en om de identiteit van het 

kind te behouden, inclusief zijn nationaliteit, zijn naam en zijn familiale relaties die door de wet 

zijn erkend, zonder onrechtmatige inmenging.147 

 

64. De uitgebreide preambule van het Kinderrechtenverdrag (supra 34 nr. 45) doet geen 

afbreuk aan het recht dat opgenomen is in artikel 7 van hetzelfde verdrag. Het verdrag sluit de 

toepassing van de rechten op levenloos geboren kinderen niet expliciet uit zijn toepassingsgebied 

uit. Toch moet er worden opgemerkt dat de verplichting van registratie en het recht op een naam 

ondergebracht is bij de rechten tot het verkrijgen van een nationaliteit en de zorgplicht van de 

ouders. Deze rechten ontstaan slechts wanneer er sprake is van een juridische persoonlijkheid. Het 

recht om meteen na de geboorte te worden ingeschreven en een naam te krijgen is er bovendien op 

gericht om de erkenning van de juridische persoonlijkheid van het kind te bevorderen.148 

 

§2. Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO-Verdrag) 

65. Ook artikel 24, 2° van het BUPO-Verdrag bepaalt dat elk kind onmiddellijk na de geboorte 

wordt ingeschreven en een naam krijgt. Dit verdrag geeft ook niet uitdrukkelijk weer wanneer de 

hoedanigheid van kind wordt verkregen. Bovendien situeert dit recht zich binnen een geheel van 

rechten149 die alleen maar kunnen worden verkregen wanneer er sprake is van een totstandkoming 

                                                        
146 Art. 7 IVRK. 
147 Art. 8 IVRK. 
148 D. VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van personen- en familierecht. Een mensenrechtelijke benadering, 
Antwerpen, Intersentia, 2003, 61, nr. 88. 
149 Te vinden in artikel 24, 1° en 24, 3° BUPO-verdrag. 
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van een juridische persoon.150 Dit kan aanleiding geven tot de idee dat er niet werd bedoeld om de 

ongeboren kinderen onder deze bepalingen te laten vallen.  

§3. Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) 

66. Een belangrijke uitspraak van 2 juni 2005 van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens te Straatsburg, betreft het arrest Znamenskaya tegen Rusland.151 De zaak betrof het geval 

van een vrouw die zwanger werd maar waarbij de baby in de baarmoeder was gestikt op het 

moment van de 35ste week van de zwangerschap. Het kind werd dood geboren en kreeg in de akten 

van de burgerlijke stand de familienaam van de ex-echtgenoot van de vrouw. Dit was het gevolg 

van het feit dat het huwelijk tussen de vrouw en haar ex-echtgenoot minder dan 300 dagen 

ontbonden was op het moment dat het kind doodgeboren ter wereld kwam. Bijgevolg speelde het 

vermoeden van vaderschap ten aanzien van de ex-echtgenoot van de vrouw volgens het Russische 

recht. De vrouw stelde dat haar ex-echtgenoot onmogelijk de vader van het kind kon zijn, en dat 

de vader van het kind haar vriend was die al een aantal jaar met haar samenwoonde. Het koppel 

was echter in de onmogelijkheid om een gezamenlijke verklaring af te leggen voor de Russische 

ambtenaar van de burgerlijke stand om het vaderschap te vestigen in hoofde van haar vriend. De 

vriend zat namelijk in voorhechtenis op het moment dat het kind doodgeboren werd, waar hij een 

aantal maanden later ook stierf. 

 

De vrouw stelt echter dat haar vriend de intentie had om het ongeboren kind samen met haar op te 

voeden en het ook beschouwde als zijn kind. Voor de Russische rechtbanken vorderde ze de 

vaststelling van de afstamming tussen het doodgeboren kind en haar overleden vriend. De 

rechtbank was van mening dat door het feit dat het kind doodgeboren werd, het daardoor noch 

burgerlijke rechten, noch juridische persoonlijkheid had verworven en bijgevolg de afstamming 

niet kon worden vastgesteld. De vordering werd afgewezen. Het Hof van Beroep bevestigde de 

uitspraak van de rechtbank.  

 

Een vordering voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens werd door de vrouw ingesteld 

waarin ze aangaf dat de weigering tot vaststelling van de afstamming van het kind en de weigering 

                                                        
150 A. DE WOLF, “De rechtspositie van het doodgeboren kind en zijn ouder(s)”, RW 1998-99, (209) 213, nr. 16. 
151 EHRM 2 juni 2005, nr. 77785/01, Znamenskaya/Rusland. 
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tot de aanpassing van de familienaam aan de nieuwe vastgestelde biologische werkelijkheid; haar 

recht op privé-, familie- en gezinsleven schonden. 

 

Het Hof voor de Rechten van de Mens redeneerde dat het in deze zaak niet ging over de vraag tot 

een wijziging van familienaam, want een doodgeboren kind kan zelf geen respect van privé-, 

familie- en gezinsleven hebben verworven. Wel oordeelde het Hof dat het ging om de vraag tot de 

vaststelling van afstamming van het kind die met de biologische werkelijkheid overeenkwam, ook 

al speelde het wettelijke vermoeden van vaderschap in het voordeel van de ex-echtgenoot van de 

vrouw. De aanpassing van de familienaam werd aanzien als een gevolg die de vaststelling van 

afstamming met zich meebracht.  

 

In casu bracht het vaststellen van de afstammingsband geen blijvende verplichtingen met zich 

mee, aangezien het kind levenloos ter wereld was gekomen. Daaruit leidde het Hof af dat er geen 

belangen konden spelen die strijdig waren met de belangen van de vrouw. In haar uitspraak stelde 

het Hof dat er met betrekking tot de toekenning aan of wijziging van de familienaam aan een 

levenloos geboren kind, niet vanuit de rechten van het kind, maar vanuit de rechten van de ouders 

die ze putten uit hun recht op privéleven, moest worden geredeneerd.  

 

Doordat de vrouw niet de kans kreeg om de afstamming van het kind met de biologische 

werkelijkheid vast te stellen waardoor het levenloos geboren kind niet de familienaam kon krijgen 

van de man die het verwekt had, werd, rekening houdend met de appreciatiemarge van de 

lidstaten, haar recht op privéleven aangetast. Het Hof voor de rechten van de mens was dan ook 

van oordeel dat er in voormelde zaak een schending van artikel 8 EVRM was omwille van de 

sterke band die de vrouw met het levenloos geboren kind had en het gegeven van de quasi 

voldragen zwangerschap. 

 

Deze uitspraak van het EHRM dat een erkenning van een beperkt juridisch statuut in de zin van de 

naam en de afstamming in het voordeel van levenloos geboren kinderen bevat via het persoonlijk 

recht van de moeder, leidt niet tot de toekenning van rechtspersoonlijkheid voor het levenloos 

geboren kind. Het Hof stelt uitdrukkelijk dat het levenloos geboren kind geen recht op 

eerbiediging van het gezins-, familie- en privéleven heeft verworven, dat vreemd is aan het recht 
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van gezins-, familie- en privéleven van zijn moeder. Belangrijk in deze uitspraak is wel dat het 

levenloos geboren kind volgens het Hof toegang heeft, zij het indirect en afhankelijk van de 

tussenkomst van de moeder, op een soort van postume toegekende persoonlijkheid. Deze is niet 

louter symbolisch, omdat er een aantal juridische gevolgen aan worden gekoppeld, zij het al dan 

niet beperkt, die in de geregistreerde akte worden opgenomen.152   

67. In het arrest Kroon e.a. tegen Nederland153 was het Hof van oordeel dat wanneer het 

wettelijk vermoeden prevaleert op de biologische en sociale werkelijkheid niet verenigbaar is met 

artikel 8 EVRM, zelfs rekening houdende met de appreciatiemarge die de lidstaat bezit, wanneer 

er zowel rekening wordt gehouden met de feiten die werden vastgesteld, als met de wensen van de 

betrokkenen en bovendien zonder dat er voordeel uit kan gehaald worden. 

In casu kwam het Hof tot de vaststelling dat de belangen niet strijdig waren met de belangen van 

de moeder wanneer de biologische band niet werd betwist en de vaststelling van het vaderschap 

geen voortdurende verplichtingen van onderhoud van eender wie met zich meebracht aangezien 

het kind dood werd geboren. 

 

68. In het arrest Boso v. Italy (supra 35 nr. 49) klaagde de verzoeker op grond van artikel 8 

EVRM bovendien ook dat de wetgeving inzake vrijwillige afbreking van de zwangerschap het 

recht om te beslissen om een abortus al dan niet te laten plaatsvinden bij de moeder lag, zonder de 

mening van de vader in acht te nemen.154 

 

69. In het arrest Evans tegen het Verenigd Koninkrijk (supra 38 nr. 53) kloeg de vrouw 

bovendien ook over een schending van artikel 8 EVRM. Het Hof benadrukt in zijn uitspraak dat 

het in deze zaak gaat over twee rechten, geput uit artikel 8 EVRM, die volledig onverenigbaar zijn 

met elkaar.155 Daarenboven gaat het om legitieme doelen die niet strijdig zijn met artikel 8 EVRM. 

Het recht van de vrouw om biologische moeder te worden weegt niet zwaarder dan het recht van 

                                                        
152 N. GALLUS, “La personnalité”, in D. CARRÉ, S. DEGRAVE, N. GALLUS, G. HIERNAUX, N. MASSAGER, 
en S. PFEIFF, (eds.), Droits des personnes et des familles, Brussel, Larcier, 2012, (9) 12-13, nr. 5; N. GALLUS, en A-
C. VAN GYSEL, Le droit de la filiation: rôle de la vérité socio-affective et de la volonté en droit belge, Brussel, 
Larcier, 2009, 285, nr. 268. 
153 EHRM 27 oktober 1994, 18535/91, Kroon e.a./Nederland. 
154 EHRM 5 september 2002, 50490/99, Boso/Italië. 
155 §73 EHRM 10 april 2007, nr. 6339/05, Evans/Verenigd Koninkrijk. 
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de man om geen vader te worden van het kind van de vrouw.156 Het Hof concludeert dat er in dit 

geval sprake is van een evenwicht tussen de verschillende belangen, en mede door het gebrek aan 

consensus over deze gevoelige morele en ethische kwestie, er derhalve geen schending van artikel 

8 EVRM is. 

 

70. In het arrest Brüggeman en Scheuten tegen Duitsland157 oordeelde het Hof dat een 

zwangerschap niet juist tot de sfeer van het privaat leven behoorde. Wanneer een vrouw namelijk 

zwanger wordt, wordt haar privaat leven nauw verbonden met de foetus die aan het ontwikkelen 

is. Het Hof vond het in deze zaak wel niet noodzakelijk om te beslissen of het ongeboren kind kan 

beschouwd worden als ‘leven’ in de zin van artikel 2 EVRM, dan wel of het kon worden 

beschouwd als een entiteit waardoor er onder artikel 8, lid 2 EVRM een inmenging van anderen 

mogelijk is. Het Hof besloot in deze zaak dan ook dat er geen sprake was van een schending van 

artikel 8 EVRM omdat niet elke regeling omtrent de beëindiging van ongewilde 

zwangerschappen, een inmenging inhoudt met het oog op het respect van het privé-leven van de 

moeder. Bovendien werd er vastgesteld dat de partijen bij het verdrag niet de intentie hadden om 

gebonden te zijn aan een verdrag die al één bepaalde oplossing als favorabel aanschouwt. 

 

Het Hof maakt duidelijk in verschillende arresten omtrent artikel 8 EVRM dat een levenloos 

geboren kind geen recht op bescherming van zijn privé- of gezinsleven heeft verworven dat 

losstaat van de moeder. Dit veronderstelt wel dat het levenloos geboren kind een bescherming 

verwerft die in samenhang met de bescherming van de moeder moet worden beoordeeld. Het Hof 

gaat dus aanvaarden dat bepaalde verdragsbepalingen wel kunnen worden uitgebreid naar 

ongeboren kinderen in het licht van de rechten die de moeder bezit. De rechten van de moeder 

beperken de mogelijke rechten van de ongeboren vrucht. Wanneer de belangen van de moeder en 

het ongeboren kind gelijklopen, dan kan het overigens volstaan om een beoordeling te vormen in 

het licht van de bescherming van de moeder. Wanneer daarentegen de belangen van de moeder en 

het ongeboren kind niet gelijklopen, moet er een belangenafweging worden gemaakt tussen beide. 

                                                        
156 §89-90 EHRM 10 april 2007, nr. 6339/05, Evans/Verenigd Koninkrijk. 
157 EHRM 12 juli 1977, nr. 6959/75, Brüggeman en Scheuten/Duitsland. 
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Dit kan tot gevolg hebben dat de moeder die zwanger is van het ongeboren kind, of anderen, niet 

altijd vrij beslissingen kunnen nemen omtrent het ongeboren kind.158  

 

71. Op grond van de Europese rechtspraak moet de ongeboren vrucht dus worden beschermd, 

zij het niet noodzakelijk, maar wel mogelijk, als mens.159 Het ongeboren kind kan minstens op 

basis van de menselijke waardigheid rechten verwerven.160 Ook in de rechtspraak van het Hof van 

Justitie wordt uitdrukkelijk gesteld dat de eerbiediging van de menselijke waardigheid als 

grondslag moet worden beschouwd voor de bescherming van de menselijke embryo’s.161 

 

§4. Besluit 

 

72. De bedenking die kan worden gemaakt is of de huidige praktijk in België in lijn ligt met de 

arresten die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens omtrent deze problematiek heeft 

geveld. Zorgt deze Straatsburgse uitspraak ervoor dat een levenloos geboren kind een 

afstammingsband, al dan niet juridisch, moet kunnen vestigen met zijn biologische vader? Zelfs in 

het geval dat het levenloos geboren kind door het vermoeden van de vaderschapsregel een vader 

toegewezen kreeg? Moet de toekenning van een familienaam ook aanzien worden als een gevolg 

van deze vastgestelde afstamming? De uitspraak van het Hof voor de Rechten van de Mens brengt 

zeer veel vragen met zich mee over het recht dat in België geldt de lege lata. Vandaar dat de 

belangrijke aspecten in het huidig wetgevend kader omtrent levenloos geboren kinderen worden 

besproken met de gevelde rechtspraak door het Straatsburgse Hof in het achterhoofd, om te komen 

tot een sluitende regeling de lege ferenda. 

 

 

 

 

                                                        
158 F. SWENNEN, Personenrecht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2008, 16, nr. 31. 
159 F. SWENNEN, Personenrecht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2008, 16, nr. 31. 
160 F. SWENNEN, Personenrecht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2008, 15-16, nr. 31. 
161 HvJ (grote kamer) 18 oktober 2011, C-34/10. 
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HOOFDSTUK II. LEVENLOOS GEBOREN KINDEREN DE LEGE LATA 
	

73. Het huidig statuut van levenloos geboren kinderen ligt hoofdzakelijk vervat in artikel 80bis 

BW. Dit artikel brengt ook een aantal implicaties teweeg bij andere bepalingen, die hoofdzakelijk 

ook vervat liggen in het BW. Doorheen de tijd zijn er toch een aantal omzendbrieven 

uitgevaardigd die richtlijnen geven bij het interpreteren van artikel 80bis BW. Op een aantal 

vlakken wordt het desbetreffende statuut geregeld, die hiervolgens één voor één uitgebreid zal 

worden besproken. 

 

74. Al een zeer lange tijd bestaat er discussie of het wetgevend kader die de problematiek rond 

levenloos geboren kinderen regelt, wel voldoet aan de noden van de maatschappij. Zeker na de 

uitspraak in het arrest Znamenskaya tegen Rusland van 2 juni 2005 is het maar de vraag of de 

Belgische bestaande aangereikte middelen voldoen in het licht van de uitspraak van het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens (infra 94 nr. 176). 

 

75. De problematiek rond levenloos geboren kinderen zit tussen verschillende aspecten van het 

Belgische recht doorweven. Het gaat niet alleen om elementen van het personen- en familierecht, 

maar ook om elementen van het opmaken en de registratie van akten van de burgerlijke stand. In 

het volgende deel van deze masterproef zullen de voornaamste aspecten waar er zich een 

probleem voordoet of zou kunnen voordoen de lege lata besproken. Het betreft de volgende 

elementen: registratie, levensvatbaarheidsgrens, juridische persoonlijkheid, familienaam, 

afstamming en de mogelijkheid tot het begraven of cremeren van levenloos geboren kinderen. 

Hierbij wordt de regelgeving omtrent abortus en het statuut van embryo’s en/of foetussen ook 

zijdelings aangeraakt, wanneer dit relevant wordt geacht. Eerst volgt er een korte situering van het 

wettelijke kader. 

 

76. Om het één en het ander duidelijker te maken en nog beter op de mogelijke verschil- en 

pijnpunten te kunnen wijzen, zal er ook in elk onderdeel teruggekoppeld worden naar de wettelijke 

regelgeving die geldt wanneer het kind levend en levensvatbaar geboren wordt. 
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AFDELING 1. SITUERING EN HISTORIEK VAN HET WETTELIJK KADER 
 

77. De eerste regeling die in België iets bepaalde over levenloos geboren kinderen, lag vervat 

in het decreet van 3 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de 

ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos geboren kind werd 

vertoond.162 Artikel 1 van het decreet van 3 juli 1806 bepaalde dat “wanneer het lijk van een kind, 

waarvan de geboorte niet ingeschreven werd, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt 

vertoond, dan vermeldt die ambtenaar niet dat het kind overleden is, maar wel dat het hem 

levenloos vertoond werd.”163 Het tijdstip dat bepalend was voor de vraag of er een akte van 

geboorte, dan wel een akte van levenloos kind moest worden opgesteld, was het tijdstip waarop 

het lijk van het kind werd vertoond aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.164 Het enige dat 

door de ambtenaar van de burgerlijke stand kon worden vastgesteld bij een dood kind is dat het 

hem levenloos vertoond werd.165 De ambtenaar van de burgerlijke stand kon dus niet vermelden of 

het kind doodgeboren of overleden was, omdat hij daar niet toe bevoegd was en zich bovendien 

ook bevond in een feitelijke onmogelijkheid om dergelijke vermeldingen vast te stellen en op te 

nemen in de akte.166 In 1806 was de wetgever van mening dat wanneer het kind niet leefde op het 

ogenblik dat de geboorte door de ambtenaar van de burgerlijke stand werd vastgesteld, het niet 

was aangetoond dat het levend of dood was geboren.167 Wanneer er onduidelijkheid of discussie 

was over de vraag of het kind al dan niet levend was geboren, waren de rechtbanken of hoven 

exclusief bevoegd om deze vraag te gaan beantwoorden met de eventuele hulp van een 

deskundige.168  

 

Het decreet was om bovenstaande reden van toepassing op twee totaal verschillende gevallen. 

Enerzijds viel het kind dat nooit geleefd heeft buiten de moederschoot en doodgeboren ter wereld 
                                                        
162 Decr. 3 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand 
constateert dat hem een levenloos geboren kind werd vertoond, Pasin. 1 juli 1806-30 december 1809, 2-3. 
163 Art. 1 Decr. 3 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke 
stand constateert dat hem een levenloos geboren kind werd vertoond, Pasin. 1 juli 1806-30 december 1809, 2-3. 
164 P. SENAEVE, “De wet van 30 maart 1984 inzake de geboorteaangiften: een kleine wijziging met grote gevolgen”, 
RW 1984-85, (1538) 1544, nr. 16. 
165 A. DE WOLF, “De rechtspositie van het doodgeboren kind en zijn ouder(s)”, RW 1998-99, (209) 209, nr. 4. 
166 P. SENAEVE, “De wet van 30 maart 1984 inzake de geboorteaangiften: een kleine wijziging met grote gevolgen”, 
RW 1984-85, (1538) 1543, nr. 16. 
167 Vr. en Antw. Senaat 1996-97, 25 november 1996, nr. 1/52 (Vr. nr. 232 B. ANCIAUX). 
168 H. DE PAGE, Traité élementaire de l’état civil belge, I, Introduction. Théorie générale des droits et des lois. Les 
personnes – La famille, Brussel, Bruylant, 1962, 551, nr. 435. 
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is gekomen onder het toepassingsgebied. Anderzijds was het decreet ook van toepassing op 

kinderen die levend werden geboren, maar gestorven zijn vóór het tijdstip van vaststelling van de 

geboorte door de ambtenaar van de burgerlijke stand.169 Volgens de bewoordingen van het decreet 

was het ogenblik waarop het lijk van het kind (waarvan de geboorte niet is ingeschreven) aan de 

ambtenaar werd vertoond determinerend om te weten of er een geboorteakte of een akte van 

levenloos kind moest worden opgesteld.170  

 

In de praktijk werd dit vervangen door de vaststelling van de geboorte van het kind door een 

daartoe speciaal aangestelde geneesheer die zich naar de plaats van de geboorte begaf en naast het 

feit van de geboorte zelf, ook het geslacht van het kind naging, en het feit of het kind levend of 

dood is op het ogenblik van de vaststelling.171 De wet van 30 maart 1984 inzake de 

geboorteaangiften legaliseerde de door de in de praktijk gebruikte vaststelling van de geboorte 

door een tot daartoe bevoegde geneesheer van de burgerlijke stand.172 Een vernieuwing die de wet 

van 30 maart 1984 bovendien invoerde, was de verplichte kennisgeving van de geboorte aan de 

ambtenaar van de burgerlijke stand. Door deze kennisgeving kon de ambtenaar van de burgerlijke 

stand onmiddellijk en vooraleer er van een geboorteaangifte sprake was, de vaststellingen gaan 

doen, of de aangestelde geneesheer of vroedvrouw naar de plaats van geboorte zenden om de 

nodige vaststellingen te doen. Dit gegeven impliceert dat het tijdstip dat bepalend is voor de vraag 

of er een akte van geboorte, dan wel een akte van levenloos kind moet worden opgesteld, 

verschuift naar het tijdstip waarop de aangestelde geneesheer of vroedvrouw of de ambtenaar van 

de burgerlijke stand zelf, zich van de geboorte van het kind vergewist. Hierdoor zal de ambtenaar 

van de burgerlijke stand een geboorteakte (en geen akte van levenloos kind) moeten opmaken 

voor het kind dat op het ogenblik van de vaststellingen (nog) leefde, maar overleed vooraleer de 

geboorte werd aangegeven. Er werd dan ook aangenomen dat de wet van 8 juli 1806 diende 

                                                        
169 P. SENAEVE, “De wet van 30 maart 1984 inzake de geboorteaangiften: een kleine wijziging met grote gevolgen”, 
RW 1984-85, (1538) 1544, nr. 16.  
170 P. SENAEVE, “De wet van 30 maart 1984 inzake de geboorteaangiften: een kleine wijziging met grote gevolgen”, 
RW 1984-85, (1538) 1544, nr. 16. 
171 P. SENAEVE, “De wet van 30 maart 1984 inzake de geboorteaangiften: een kleine wijziging met grote gevolgen”, 
RW 1984-85, (1538) 1544, nr. 16. 
172 Wet van 30 maart 1984 tot wijziging van de artikelen 55,56 en 57 van het Burgerlijk Wetboek en 361 van het 
Strafwetboek, BS 22 december 1984. 
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geïnterpreteerd te worden in het licht van de vernieuwingen die de wet van 30 maart 1984 met 

zich meebracht.173  

 

Met de wet van 14 januari 2013174 werd bovendien het systeem van de door de ambtenaar van de 

burgerlijke stand toegelaten geneesheren of vroedvrouwen, die een verklaring dienden op te 

stellen over de geboorte van het kind, opgeheven. De subsidiaire mogelijkheid voor de ambtenaar 

van de burgerlijke stand om zich persoonlijk naar het pasgeboren kind te begeven om zich van de 

geboorte te vergewissen werd tevens afgeschaft. Voortaan vergewist de ambtenaar van de 

burgerlijke stand zich louter door een verklaring van de behandelende geneesheer of vroedvrouw 

die bij de bevalling aanwezig was.175 

 

Het decreet van 3 juli 1806 werd opgeheven door de wet van 27 april 1999 die de invoeging van 

artikel 80bis BW aangaande de akte van aangifte van een levenloos kind tot doel had.176 Op 10 

juni 1999 kwam er een omzendbrief betreffende de invoeging van een artikel 80bis in het 

Burgerlijk Wetboek aangaande de akte van aangifte van een levenloos kind.177 In deze 

omzendbrief wordt duidelijk gesteld dat het niet de bedoeling is om de regeling die opgenomen 

was in het decreet van 4 juli 1806 ingrijpend te wijzigen, maar dat er om legistieke redenen wordt 

gekozen om het decreet te vervangen door een nieuwe bepaling in het BW. Het bestaande systeem 

bleef grotendeels bestaan maar er werd met de invoeging van het nieuwe artikel 80bis BW wel aan 

de ouders de mogelijkheid gegeven om het levenloos geboren kind te voorzien van een voornaam. 

Artikel 80bis BW werd al door verscheidene wetten aangevuld178, om onder andere discriminaties 

weg te werken, of gewijzigd.179  

                                                        
173 A. DE WOLF, “De rechtspositie van het doodgeboren kind en zijn ouder(s)”, RW 1998-99, (209) 210, nr. 6. 
174 Wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werkvermindering binnen justitie, BS 1 maart 2013. 
175 P. SENAEVE, “Commentaar bij de wet van 14 januari 2013 inzake enkele wijzigingen in familiale procedures”, 
T.Fam. 2013, (150) 150-151, nr. 7.  
176 Art. 3 wet 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, BS 24 juni 1999. 
177 Omz. 10 juni 1999 betreffende de invoeging van een artikel 80 bis in het Burgerlijk Wetboek aangaande de akte 
van aangifte van een levenloos kind, BS 1 juli 1999, 24.911. 
178 Onder andere aangevuld bij art. 3 wet 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met 
betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan, BS 29 december 2006. 
179 Onder andere gewijzigd bij art. 26 wet 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering 
binnen justitie , BS 1 maart 2013; Art. 5, 1° wet 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de 
meemoeder, BS 7 juli 2014; Art. 5, 2° wet 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de 
meemoeder, BS 7 juli 2014. 
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In zijn huidige vorm bepaalt artikel 80bis BW dat de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte 

van aangifte van levenloos kind opmaakt wanneer een kind overleden is op het ogenblik van de 

vaststelling van de behandelende geneesheer of vroedvrouw. Vermeldingen die onder andere in de 

akte van levenloos geboren kind moeten worden opgenomen zijn de dag, het uur, de plaats van de 

bevalling, alsmede het geslacht van het kind. Optioneel kan men dus ook voornamen gaan 

opnemen in de akte van het levenloos geboren kind, indien om deze vermelding door de ouders 

wordt verzocht. 

 

78. Artikel 80bis BW gaat vooral over de akte van levenloos kind die moet worden opgesteld. 

Dit artikel hangt ook nauw samen met andere bepalingen uit het BW, waarop wordt teruggevallen. 

Zo bevindt de levensvatbaarheidsgrens zich in artikel 326 BW en bepaalt artikel 331bis BW dat 

rechtsvorderingen betreffende de afstamming alleen maar kunnen ingesteld worden wanneer het 

kind levend en levensvatbaar is. Onder andere ook twee erfbepalingen (artikel 725 BW en artikel 

906 BW) zijn van belang. Deze artikelen worden uitgebreider besproken onder de aspecten 

waarbij ze relevant zijn. (infra 80 nr. 142).  

 

79. In een omzendbrief van 22 maart 1849180 werden er richtlijnen gegeven over de begraving 

en crematie van levenloos geboren kinderen die de levensvatbaarheidsgrens nog niet hebben 

bereikt. In een ministeriële omzendbrief van 9 september 1991 verzoekt de Minister van 

Binnenlandse zaken aan de gemeenten om een perceel van de begraafplaats voor te behouden voor 

de begraving van foetussen die geboren worden na een spontane abortus en voor het verstrijken 

van de zesde maand van de zwangerschap.181  

 

Met de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding 

van de fiscale bevoegdheden van de gewesten182 werden de gewesten bevoegd voor de 

regelgeving inzake ‘de begraafplaatsen en de lijkbezorging’183.  

                                                        
180 Omz. nr. 40 van 22 maart 1849, Bulletin du Ministère de l’Intérieur, 1849, 135. 
181 Omz. 9 september 1991 betreffende de begraving van foetussen van minder dan zes maanden, BS 25 september 
1991. 
182 Bijzondere wet 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale 
bevoegdheden van de gewesten, BS 3 augustus 2001. 
183 Art. 6, §1, VIII, eerste lid, 7° bijzondere wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, BS 15 augustus 1980. 
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Het Vlaamse decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging kwam er op 16 januari 2004.184 

Het desbetreffende decreet dat geïnspireerd185 was op het geamendeerde voorstel van resolutie van 

10 juli 2003 en genomen door de Commissie van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en 

Stedelijk beleid van het Vlaams Parlement, stelde dat levenloos geboren kinderen die de wettelijke 

levensvatbaarheidsgrens nog niet hadden bereikt, op verzoek van de ouders konden worden 

begraven of gecremeerd na een zwangerschapsduur van ten volle 12 weken186. Met het decreet van 

28 maart 2014187 werd artikel 15, §2 van het decreet van 16 januari 2004 aangepast en verdween 

de tijdsvoorwaarde van 12 weken die was opgenomen in het oude artikel om een levenloos 

geboren kind te kunnen begraven of cremeren. Deze tijdsvoorwaarde werd door vele ouders als 

onrechtvaardig beschouwd. Nochtans sloot de wet de begrafenis of crematie van foetussen of 

levenloos geboren kinderen na een zwangerschap van minder dan 12 weken niet automatisch uit 

zijn toepassingsgebied uit.188 

 

De ordonnantie189 van het Brussels hoofdstedelijk gewest tot wijziging van de wet van 20 juli 

1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging met het oog op een waardigde behandeling van het 

stoffelijke overschot van levenloos geboren foetussen zag het licht op 13 december 2007. Het 

nieuwe artikel 15ter van de wet van 20 juli 1971 maakt het mogelijk dat levenloos geboren 

foetussen die geboren zijn tussen de 106de en 180ste dag van de zwangerschap, op verzoek van de 

ouders kunnen worden begraven190 of gecremeerd. 

 

                                                        
184 Vlaams decreet 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, BS 10 februari 2004. 
185 E. LEFEBRE, “Het Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging“, T.Gez. 2004, (90), 
100-101. 
186 Artikel 15, §2 decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging, BS 10 februari 2004. 
187 Artikel 2, 2° decreet van 28 maart 2014 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, BS 19 juni 2014. 
188 E. DEBUSSCHER, “Decreet van 28 maart 2014 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 (BS 19 juni 2004)”, NNK 2015/2, (38) 38.  
189 Ordonnantie 13 december 2007 tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 
met het oog op een waardige behandeling van het stoffelijk overschot van levenloos geboren foetussen, BS 10 januari 
2008.  
190 Ze kunnen hetzij begraven worden op een daartoe op de gemeentelijke begraafplaats aangelegde ‘stille 
kinderweide’, hetzij begraven worden op de intercommunale begraafplaats. 
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Het Waals decreet inzake begraafplaatsen en lijkbezorging van 6 maart 2009191 bepaalt dat 

levenloos geboren foetussen, geboren tussen de 106e en de 180e dag van de zwangerschap, op 

verzoek van de ouders hetzij worden begraven op de stille kinderweide, hetzij worden 

gecremeerd.192 In geval de ouders opteren voor crematie van het levenloos geboren kind, wordt de 

as verstrooid op de stille kinderweide.  

 

AFDELING 2. REGISTRATIE 
 

80. De algemene regel, die blijkt uit een rechtsvergelijkende studie van de internationale 

commissie voor de burgerlijke stand en ook op België van toepassing is, stelt dat de fysieke status 

van het kind bij de geboorte uit de moederschoot bepalend is voor het register dat wordt gekozen 

om een inschrijving te doen en de inhoud die in de opgemaakte akte moet worden opgenomen. 193 

 

Het moment van de onmiddellijke vaststelling van de geboorte door de behandelende geneesheer 

of vroedvrouw is daarom cruciaal omdat dit determinerende tijdstip belangrijke implicaties kan 

hebben voor de soort van akte dat voor het kind moet worden opgesteld en de rechtsgevolgen die 

hieraan worden gekoppeld.194 

 

81. Om de akten naar huidig Belgische recht te kunnen indelen, moet er een onderscheid 

worden gemaakt tussen akten voor levend geboren kinderen, ongeacht het tijdstip dat het kind 

wordt geboren, akten voor levend geboren maar niet levensvatbare kinderen en akten voor 

levenloze kinderen geboren ofwel meer, ofwel minder dan 180 dagen (of zes maanden) na de 

verwekking. Over het lot omtrent de registratiemogelijkheden van levend geboren maar niet 

levensvatbare kinderen bestaat meer onenigheid in de rechtsleer. 
                                                        
191 Waals Decreet 6 maart 2009 tot wijziging van Hoofdstuk II van Titel III van Boek II van Deel I van het wetboek 
van de Plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging, BS 26 maart 
2009, 24.246.  
192 Art. L1232-17 § 3 Decreet 6 maart 2009 tot wijziging van Hoofdstuk II van Titel III van Boek II van Deel I van het 
wetboek van de Plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging, BS 
26 maart 2009, 24.246.  
193 Commission internationale de l’Etat Civil (CIEC), Etat civil et décès perinatal dans les Etats Membres de la CIEC, 
december 1999, 7. 
194 M. DE THEIJE, “Commentaar bij art. 80bis BW”, in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), 
Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, 
Kluwer, losbl., 1997. 
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§1. Geboorteakte voor levend en levensvatbaar geboren kinderen ongeacht het tijdstip 

waarop het kind geboren wordt. 

82. De geboorte van een persoon wordt zeer belangrijk geacht waardoor ze in een bijzondere 

akte van de burgerlijke stand moet worden vastgesteld, namelijk de geboorteakte.195 Het belang zit 

hem in het feit dat de geboorteakte het bewijs van de staat van de pasgeborene levert.196 De 

dubbele formaliteit van de kennisgeving en de aangifte van de geboorte aan de ambtenaar van de 

burgerlijke stand gaat de opmaak van de geboorteakte vooraf.197  

 

Voordat de ambtenaar van de burgerlijke stand de geboorteakte opstelt, moet hij zich vergewissen 

van de geboorte.198 De opmaak van de geboorteakte kan dus maar ten vroegste gebeuren na de 

geboorte. In de huidige wetgeving wordt er alleen een geboorteakte door de ambtenaar van de 

burgerlijke stand opgemaakt wanneer de behandelende geneesheer of vroedvrouw overeenkomstig 

artikel 56, §4 BW een geneeskundige verklaring of attest heeft opgemaakt waaruit blijkt dat het 

kind levend geboren is.199 Het gaat meerbepaald om een attest ‘model I voor de geboorte van een 

levend kind’ waarin de medische omstandigheden van de geboorte worden omschreven.200 

 

83. Bepalend voor de opstelling van de geboorteakte is het tijdstip waarop het kind door een 

geneesheer of vroedvrouw onderzocht wordt, en niet het ogenblik van het opstellen van de 

geboorteakte zelf, noch de toestand van het kind op het ogenblik van de geboorte.201  

 

84. Het principe is dat er voor de zwangerschap die de duur van 180 dagen niet overschrijdt, 

geen akte van geboorte kan worden opgesteld. Toch moet er op gewezen worden dat unaniem 

wordt aangenomen dat voor de kinderen die niet aan de minimum leeftijdsvereiste voldoen op het 

moment van de geboorte, maar levend ter wereld komen, er toch een geboorteakte moet worden 

                                                        
195 G. BAETEMAN, Overzicht van het personen- en gezinsrecht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1993, 42-43, 
nr. 67. 
196 A. HUYGENS en F. SWENNEN, Vragenlijst levenloos geboren kind, onuitg., (1) 2. 
197 G. VERSCHELDEN, Afstamming in APR, Mechelen, E-Story Scientia, 2004, 89, nr. 94. 
198 G. VERSCHELDEN, Afstamming in APR, Mechelen, E-Story Scientia, 2004, 89, nr. 95. 
199 A. DE WOLF, “De rechtspositie van het doodgeboren kind en zijn ouder(s)”, RW 1998-99, (209) 209, nr. 2.  
200 A. HUYGENS en F. SWENNEN, Vragenlijst levenloos geboren kind, onuitg., (1) 3. 
201 C. CASTELEIN, “De naam van het perinataal overleden kind”, NJW 2002, (408) 409, nr. 4.  
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opgemaakt.202 De duurtijd van een zwangerschap heeft daardoor geen betekenis voor de beslissing 

om al dan niet een geboorteakte op te stellen wanneer het kind levend wordt geboren. 

 

85. Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand de geboorte niet kan gaan vaststellen aan 

de hand van een geneeskundig attest, wordt er geen geboorteakte opgemaakt overeenkomstig 

artikel 56 § 4 BW203 

 

86. De geboorteakte moet voldoen aan een drievoudig doel, namelijk het vaststellen van de 

geboorte en de geboortedatum, maar ook het geboren kind individualiseren door middel van 

bepaalde gegevens op te nemen in de geboorteakte.204 De gegevens die in de geboorteakte moeten 

worden opgenomen staan vermeld in artikel 57 BW. Dat artikel bepaalt dat de dag, het uur, de 

plaats van de geboorte, alsmede het geslacht, de naam en de voornamen van het kind moet worden 

vermeld.205 Indien de afstammingsbanden worden vastgesteld, worden deze ook doorgaans 

vermeld.206 Bovendien worden er nog een aantal gegevens opgenomen in de geboorteakte omtrent 

de ‘ouders’ en de persoon die aangifte heeft gedaan van de geboorte.207  

 

87. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan alleen maar overgaan tot het opmaken van een 

geboorteakte wanneer alle gegevens die relevant zijn voor het opstellen van de akte, aan hem 

worden verstrekt. Wanneer niet alle noodzakelijke gegevens worden verstrekt aan de ambtenaar 

van de burgerlijke stand, kan deze weigeren om over te gaan tot het opmaken van voornoemde 

akte. De verplichting tot de aangifte van de geboorte aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, 

houdt namelijk ook impliciet de verplichting in tot het verstrekken van alle informatie die volgens 

de wet nodig is om een akte van geboorte te kunnen opstellen.208 

 
                                                        
202 M-F. LAMPE, “A propos du deuil périnatal - la norme à l’écoute de son modèle - du droit des personnes au droit 
de la famille”, RTDF 1990, (199) 213, nr. 18; 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) 
420, nr. 19; F. SWENNEN, Vragenlijst levenloos geboren kind, onuitg., (1) 3. 
203 A. DE WOLF, “De rechtspositie van het doodgeboren kind en zijn ouder(s)”, RW 1998-99, (209) 209, nr. 3. 
204 H. DE PAGE, Traité élementaire de l’état civil belge, I, Introduction. Théorie générale des droits et des lois. Les 
personnes – La famille, Brussel, Bruylant, 1962, 551-552, nr. 436. 
205 Art. 57, 1° BW. 
206 F. SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 42, nr. 71. 
207 Art. 57, 2° en 3° BW. 
208 H. DE PAGE, Traité élementaire de l’état civil belge, I, Introduction. Théorie générale des droits et des lois. Les 
personnes – La famille, Brussel, Bruylant, 1962, 553, nr. 436. 
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88. De niet-naleving van de bijzondere regelen met betrekking tot de akten van de geboorte 

wordt strafrechtelijk gesanctioneerd.209  

 

§2. Levend maar niet levensvatbaar geboren kinderen 

89. Een relevante vraag is of er een geboorteakte kan of mag opgemaakt worden voor een kind 

dat levend ter wereld komt, doch niet levensvatbaar blijkt te zijn. Het is zo dat kinderen die levend 

geboren zijn maar in absolute onmogelijkheid verkeren om in leven te blijven (en dus niet 

levensvatbaar zijn), nooit geacht worden juridische persoonlijkheid verkregen te hebben.210 Kan 

uit het feit dat het kind nooit een rechtspersoonlijkheid zal verwerven worden afgeleid dat het kind 

geen afstammingsband kan vestigen met zijn ouders of dat er geen geboorteakte kan worden 

opgemaakt? Dit is een zeer belangrijk vraagstuk omwille van het feit dat het zich niet louter stelt 

op academisch vlak, maar ook belangrijke implicaties heeft in de praktijk betreffende de 

patrimoniale gevolgen die de vaststelling van afstamming met zich meebrengt.211 

 

90. Het criterium van de levensvatbaarheid om een geboorteakte te kunnen opmaken, wordt 

niet expliciet hernomen in artikel 56, §4 BW, zoals deze wel letterlijk wordt gesteld in artikel 

80bis BW.  

 

91. Er bestaan verschillende zienswegen in de rechtsleer met betrekking tot de registratie van 

levend geboren maar niet levensvatbare kinderen. 

 

DE WOLF wijst erop dat kan worden aangenomen dat de vereiste van levensvatbaarheid ook moet 

worden verondersteld vooraleer een geboorteakte kan worden opgemaakt. De reden die hiervoor 

kan worden gegeven is dat een geboorteakte normaal gezien alleen wordt opgesteld na een 

zwangerschapsduur van 180 dagen vanaf de verwekking wat de levensvatbaarheid van het kind 

impliceert, waardoor het kind juridisch een persoon is.212  

 

                                                        
209 Art. 361 BW. 
210 G. VERSCHELDEN, Afstamming in APR, Mechelen, E-Story Scientia, 2004, 90, nr. 96. 
211 G. VERSCHELDEN, Afstamming in APR, Mechelen, E-Story Scientia, 2004, 91, nr. 96. 
212 A. DE WOLF, “De rechtspositie van het doodgeboren kind en zijn ouder(s)”, RW 1998-99, (209) 211, nr. 10. 
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SWENNEN is echter van mening dat hieruit niet kan afgeleid worden dat de vereiste van de 

levensvatbaarheid moet worden voldaan voor de opmaak van een geboorteakte, aangezien voor 

een levend kind geboren na minder dan 180 dagen zwangerschap ook een geboorteakte moet 

worden opgemaakt. Het gegeven dat hieruit wel mag worden afgeleid is dat eigenlijk alleen de 

geboorte van een levend kind bepalend is voor het al dan niet opstellen van de geboorteakte.213  

 

Volgens VERSCHELDEN wordt er echter aangenomen dat voor de opmaking van de 

geboorteakte het voldoende is dat het kind levend ter wereld komt en dat het niet vereist is dat het 

kind ook levensvatbaar wordt bevonden.214 Uit de regelgeving omtrent de opmaak van de 

geboorteakte kan enkel worden afgeleid dat het kind levend moet geboren zijn. De vereiste van het 

levensvatbaar geboren worden wordt niet gesteld. Als het kind daarenboven levend zou geboren 

worden, maar zou overlijden vooraleer een geboorteakte kan worden opgemaakt en de geneesheer 

in de geneeskundige verklaring heeft geattesteerd dat het kind niet levensvatbaar is, zou er toch 

nog een geboorteakte moeten worden opgemaakt.215  

 

Bovendien zijn CASTELEIN en WUYTS ook van mening dat voor alle levend geboren kinderen 

een geboorteakte moet worden opgesteld, ongeacht of zij al dan niet levensvatbaar worden 

geboren.216 

 

Wanneer het gaat om een kind dat net na de geboorte overlijdt, maar er wel door de geneesheer is 

vastgesteld dat het kind levend ter wereld is gekomen en die vaststelling ook is opgenomen in de 

verklaring van de geneesheer, moet de ambtenaar van de burgerlijke stand wel een geboorteakte 

opmaken, die onmiddellijk wordt gevolgd door het opmaken van een overlijdensakte.217 Deze 

regel geldt wanneer het kind levend en levensvatbaar wordt geboren maar overlijdt, maar geldt 

                                                        
213 A. HUYGENS en F. SWENNEN, Vragenlijst levenloos geboren kind, onuitg., (1) 3. 
214 G. VERSCHELDEN, Afstamming in APR, Mechelen, E-Story Scientia, 2004, 91, nr. 98. 
215 G. VERSCHELDEN, Afstamming in APR, Mechelen, E-Story Scientia, 2004, 91, nr. 98. 
216 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, 840, nr. 114. 
217 A. DE WOLF, “De rechtspositie van het doodgeboren kind en zijn ouder(s)”, RW 1998-99, (209) 210, nr. 6; 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) 420, nr 19; P. SENAEVE, “De wet van 30 
maart 1984 inzake de geboorteaangiften: een kleine wijziging met grote gevolgen”, RW 1984-85, (1537) 1544-1545, 
nr. 16.  
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zelfs ook wanneer het gaat om een niet levensvatbaar kind; bijvoorbeeld door het feit dat het kind 

prematuur is.218 Door de wet van 1984 hebben de ouders zelfs een reëel belang en kunnen ze op 

basis van het document waarop de geneesheer attesteerde dat het kind levend ter wereld is 

gekomen, de ambtenaar van de burgerlijke stand verzoeken om een geboorteakte en een 

overlijdensakte op te maken.219 

92. De vraag die zich voordeed in de rechtspraak was de vraag of de inschrijving van de 

geboorte in een register van de burgerlijke stand aanzien kon worden als een declaratief oordeel 

dat aan de vereiste van levensvatbaarheid is voldaan. Wanneer deze vraag positief zou worden 

beantwoord, zou er voldaan zijn aan alle voorwaarden om juridische persoonlijkheid te verkrijgen 

en zou het kind als een juridische persoon worden beschouwd. In een arrest van 20 mei 1958220 

besliste het Hof van beroep te Luik dat op deze vraag negatief moest worden beantwoord. Het Hof 

weigerde dat een geboorteakte van een levensvatbaar geboren kind, dat overleed voor de 

verklaring van de geboorte, kon gereconstrueerd worden door een declaratief vonnis.221 Toch is 

deze beslissing niet vrij van kritiek.222  

 

93. Wanneer het kind, levend geboren binnen het wettelijk kader van een zwangerschapsduur 

van 180 dagen of meer, echter sterft tijdens (of voor) de vaststelling van de geboorte door de 

behandelende geneesheer of vroedvrouw, is er wel ruimte om artikel 80bis BW toepassing te laten 

vinden en moet er een akte van levenloos geboren kind opgemaakt worden.223 Het bewijs dat het 

kind levensvatbaar is geboren kan in deze situatie worden bewezen door alle wettelijke middelen. 

Deze vaststelling kan echter nooit leiden tot de opmaak en de inschrijving van een geboorteakte in 

                                                        
218 N. MASSAGER, les droits de l’enfant à naître: le statut juridique de l’enfant à naître et l’influence des techniques 
de procréation médicalement assistée sur le droit de la filiation. Etude de droit civil., Brussel, Bruylant, 1997, 296, nr. 
152. 
219 C. ROMMELAERE, “Article 80bis du Code civil, deuil périnatal et droit”, Act.dr.fam. 2010, (25) 28, nr. 6. 
220 Luik 20 maart 1958, Pas. 1890, II, 331. 
221 Luik 20 maart 1958, Pas. 1890, II, 331; F. RIGAUX, Traité de l’état civil. Tome I – Les relations internes, 
Brussel, Larcier, 1978, 160, nr. 358. 
222 M-F. LAMPE, “A propos du deuil périnatal - la norme à l’écoute de son modèle - du droit des personnes au droit 
de la famille”, RTDF 1990, (199) 215, nr. 21. 
223 F. RIGAUX, Traité de l’état civil. Tome I – Les relations internes, Brussel, Larcier, 1978, 159, nr. 355bis; H. DE 
PAGE en J-P. MASSON, Traité élémentaire de droit civil belge. Les personnes, Volume 1, Brussel, Bruylant, 1990, 
313, nr. 319; 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) 420, nr. 19.  
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het geboorteregister.224 Dit is zelfs onmogelijk wanneer een declaratief vonnis de 

levensvatbaarheid vaststelt.225  

 

94. Het gegeven dat een kind echter al dan niet levensvatbaar wordt geboren is voor een aantal 

aspecten en gevolgen die aan dit feit worden verbonden belangrijk. (infra 76 nr. 132)  

 

§3. Levenloos geboren kinderen 

95. De vraag of er een akte moet worden opgemaakt voor kinderen die levenloos geboren zijn, 

verschilt naargelang de termijn van de zwangerschap. Waarom er een onderscheid moet worden 

gemaakt naargelang de zwangerschapsduur, is niet af te leiden uit de vigerende tekst van artikel 

80bis BW, maar werd voor het eerst opgenomen in de definitie van een levenloos geboren kind die 

door een omzendbrief van 13 december 1848226 werd vastgesteld. De definitie van het 

doodgeboren kind volgens bovenstaande omzendbrief is het levenloos kind uit de moederschoot 

gekomen na de 180ste dag van de zwangerschap. De definitie uit de omzendbrief van 1848 werd 

overgenomen in een omzendbrief van 10 juni 1999 waaruit de 180-dagen regel ontstond die we 

hedendaags kennen. Juridisch is er dus enkel sprake van een levenloos geboren kind wanneer het 

gaat over kinderen die meer dan 180 dagen na de verwekking geboren werden en dus geboren zijn 

na het overschrijden van de levensvatbaarheidsgrens227 De definitie omtrent levenloos geboren 

kinderen bevat de foetussen die levenloos geboren zijn minder dan 180 dagen na de verwekking 

dus niet. 

 

Theoretisch gezien staat de vereiste termijn niet uitdrukkelijk in artikel 80bis van het BW die de 

wetgeving van levenloos geboren kinderen betreft. Het principe vloeit namelijk ook voort uit het 
                                                        
224 H. DE PAGE, Traité élementaire de l’état civil belge, I, Introduction. Théorie générale des droits et des lois. Les 
personnes – La famille, Brussel, Bruylant, 1962, 553, nr. 438; F. RIGAUX, Traité de l’état civil. Tome I – Les 
relations internes, Brussel, Larcier, 1978, 160, nr. 358; A. JONCKHEERE, “La loi du 27avril 1999 introduisant un 
article 80bis dans le code civil et son histoire” (noot onder Doornik 26 oktober 1998), J.dr.jeun. 1999, afl. 187, 52-53: 
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.  
225 H. DE PAGE, Traité élementaire de l’état civil belge, I, Introduction. Théorie générale des droits et des lois. Les 
personnes – La famille, Brussel, Bruylant, 1962, 553, nr. 438; H. DE PAGE en J-P. MASSON, Traité élémentaire de 
droit civil belge. Les personnes, Volume 1, Brussel, Bruylant, 1990, 313, nr. 319. 
226 Omz. nr. 139 van 13 december 1848 van de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende de bevolkingsstatistiek 
en doodgeborenen, Bulletin du ministère de l’Interieur, 1848, 592.  
227 C. CASTELEIN, “De naam van het perinataal overleden kind”, NJW 2002, (408) 410, nr. 8.  
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huidige artikel 326 BW228 dat stelt dat kinderen die geboren zijn tussen de 180 dagen en de 300 

dagen na de ontbinding van het huwelijk, de echtgenoot als vader heeft. Toch wordt aangenomen 

dat deze termijn nog steeds relevant is, aangezien de 180-dagen regel van 1848 en dus het 

parallellisme tussen de regelgevingen van verwantschap en levenloos geboren kinderen hernomen 

werd in recentere omzendbrieven229.230  

 

96. De precieze duur van de zwangerschap is derhalve bepalend om te weten of er een akte van 

de burgerlijke stand moet worden opgemaakt en of er dus een registratieplicht is van het levenloos 

geboren kind. Een kind wordt vermoed te zijn verwekt binnen het tijdvak van de 300e tot de 180e 

dag voor de geboortedag, behoudens tegenbewijs.231 Het probleem is echter dat de vermoedens die 

spelen in artikel 326 BW niet kunnen worden ingeroepen in het voordeel van de ouders, maar ook 

niet in het voordeel van het kind omdat het kind dat levenloos ter wereld komt nooit juridische 

persoonlijkheid heeft verworven en zich dus niet kan beroepen op de regeling die voor hem het 

meest gunstig zou zijn.  

97. Een belangrijk gegeven is dat de dag van de geboorte vaststaat, terwijl de dag van de 

verwekking meestal niet met zekerheid kan worden vastgesteld, tenzij de verwekking het gevolg is 

van kunstmatige inseminatie.232 In het huidige recht wordt er een vaststelling gedaan door de 

behandelende geneesheer of vroedvrouw die de vermoedelijke duur van de zwangerschap volgens 

hem gaat aangeven.233  Hiermee geeft de bevoegde geneesheer of arts niet het moment aan dat het 

kind effectief zou verwekt zijn. Toch hebben de bevindingen die werden vastgesteld een invloed 

op de bepaling van de verwekkingsdatum.234  

                                                        
228 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) 420, nr. 20. 
229 Omz. 10 juni 1999 betreffende de invoeging van een artikel 80bis in het Burgerlijk Wetboek aangaande de akte 
van aangifte van een levenloos kind, BS 1 juli 1999, 24.911. 
230 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) 420, nr. 20. 
231 Art. 326 BW. 
232 G. BAETEMAN, Overzicht van het personen- en gezinsrecht, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1993, 43, nr. 
67. 
233 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), JLMB 1999, 1035-1036.  
234 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, 795-796, nr. 33. 
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98. Deze werkwijze en denkwijze is vatbaar voor discussie omdat het ervoor zorgt dat het doel 

van artikel 326 BW verschoven wordt en bovendien een nieuw criterium voorziet waaraan er moet 

voldaan zijn, dat niet in de wet staat.235 Volgens bepaalde rechtsleer is het voor kritiek vatbaar dat 

artikel 326 BW wordt aangewend in een context met een ander doeleinde, en bovendien met de 

vooruitgang op neonatologisch vlak, het artikel toch een voorwaarde toevoegt aan artikel 80bis 

BW dat er niet letterlijk in is opgenomen.236 

 

Het huidige systeem dat gehanteerd wordt om uit te maken of er al dan niet een akte van 

verklaring van levenloos geboren kind moet worden opgemaakt, is intiem verbonden met de 

levensvatbaarheidsgrens omdat die als juridische drempel wordt gebruikt.237  

99. Er moet wel worden gewezen op een verschillend regime naargelang het levenloos geboren 

kind ter wereld is gekomen na een termijn van meer of minder dan 180 dagen na de verwekking. 

 

100. Zowel het tijdstip van de geboorte, als het tijdstip van de opmaak van de akte van aangifte 

van levenloos kind is irrelevant.238 Het tijdstip dat in acht moet genomen worden voor de opmaak 

van de akte is het tijdstip van de vaststelling van de behandelende geneesheer of vroedvrouw van 

de geboorte waarbij het kind levenloos is (cfr. geboorteakte). 

A. Levenloos geboren kinderen geboren meer dan 180 dagen na de verwekking 

101. Wanneer het kind meer dan 180 dagen na de verwekking levenloos uit de moederschoot 

wordt geboren of overleden is vóór de vaststelling van de geboorte, moet er volgens de huidige 

wetgeving een akte van levenloos kind worden opgemaakt. Er geldt met andere woorden een 

aangifteplicht voor de levenloze kinderen en de levende kinderen die overleden zijn voor de 

vaststelling van de geboorte die beiden geboren zijn na meer dan 180 dagen na de verwekking.  

 

                                                        
235 N. GALLUS en A-C. VAN GYSEL, Le droit de la filiation: rôle de la vérité socio-affective et de la volonté en 
droit belge, Brussel, Larcier, 2009, 282, nr. 264. 
236 N. GALLUS, en A-C. VAN GYSEL, Le droit de la filiation: rôle de la vérité socio-affective et de la volonté en 
droit belge, Brussel, Larcier, 2009, 282, nr. 264. 
237 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) 420, nr. 21. 
238 P. SENAEVE, “De wet van 30 maart 1984 inzake de geboorteaangiften: een kleine wijziging met grote gevolgen”, 
RW 1984-85, (1537) 1544, nr. 16.  
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BEAGUE stelt vast dat het moeilijk is voor ouders die hun levende kind hebben zien geboren 

worden, om daarna een akte van verklaring van levenloos geboren kind te verwerven die 

ingeschreven wordt in het overlijdensregister. In de registers van de burgerlijke stand is er niets 

terug te vinden over de korte periode waarin het kind in leven was.239 

102. Wanneer daarentegen moeder en kind beiden sterven tijdens de bevalling na een 

zwangerschap van meer dan 180 dagen, moet er voor de moeder een overlijdensakte worden 

opgemaakt, terwijl het kind een akte van levenloos geboren kind opgesteld krijgt.240 

103. De termijn van zes maand is gebaseerd op artikel 326 BW vanaf wanneer een kind 

wettelijk als levensvatbaar wordt beschouwd, zodat het buiten de baarmoeder zou kunnen 

overleven (infra 76 nr. 132) Voor het bestaan van de aangifteplicht is de concrete 

levensvatbaarheid niet van belang omdat de termijn van artikel 326 BW abstract wordt 

gehanteerd.241 

 

104. Het artikel dat de opmaak van de akte van levenloos kind bevat, is opgenomen binnen het 

hoofdstuk van de akten van overlijden. Hierdoor kan er worden gedacht dat op de akte van artikel 

80bis BW dezelfde regels van toepassing zijn, als op de regels die gelden bij het opmaken van een 

akte van overlijden. 

 

Toch kan daar tegenin worden gebracht dat de akte van een levenloos kind een akte sui generis is. 

De akte van levenloos kind heeft wel gelijkaardigheden met de overlijdensakte maar het zijn twee 

verschillende zaken. Een argument dat voor deze stelling kan worden gegeven is dat de akte van 

een levenloos kind niet volgt op een voordien opgemaakte geboorteakte (zoals een overlijdensakte 

wel doet). Er kan namelijk geen geboorteakte worden opgemaakt want het kind is niet levend 

geboren, zoals vereist wordt door artikel 56, §4 BW (supra 55 nr. 82). 

 

                                                        
239 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) 421, nr. 21. 
240 A. ROLAND en TH. WOUTERS, Guide pratique de l’officier de l’état civil, Brussel, Larcier, 1963, 299, nr. 917. 
241 F. SWENNEN, “ “Dance me to the children who are asking to be born” Over levenloos geborenen en 
ongeborenen”, TPR 2016, 410, nr. 4. 
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Door ROLAND en WOUTERS242 werd in 1963 wel al aangenomen dat er geen bezwaar kon zijn 

tegen de inschrijving in het trouwboekje van de ouders van een levenloos geboren kind of een 

kind overleden net na de geboorte, indien de ouders deze inschrijving verzoeken. De inschrijving 

moest volgens hen bestaan uit het geslacht en de geboortedatum van het levenloos geboren kind. 

Het verzoek kon ingegeven zijn door morele redenen of om gezinsverenigingen te 

vergemakkelijken bij bijvoorbeeld grote families.243  Een omzendbrief244 bevestigde in 1999 deze 

gedachte en stelde dat voor gehuwde ouders van een levenloos geboren kind de nodige 

aanpassingen (en inschrijving) in hun trouwboekje kon gebeuren.245  

 

105. Er moet ook worden opgemerkt dat het decreet van 3 juli 1806, en ook de nieuwe 

wetsbepaling in het BW die het decreet vervangt (artikel 80bis BW), alleen van toepassing zijn op 

pasgeboren kinderen.246 Wanneer het gaat om een levend geboren kind dat niet levensvatbaar is of 

overleden is vooraleer de behandelende geneesheer of vroedvrouw vaststellingen van de geboorte 

kon doen, dan moet er toch een akte van levenloos kind opgemaakt worden, en geen geboorte- en 

overlijdensakte.247 Wanneer het daarentegen gaat om het overlijden van een kind van een paar 

maanden oud dat bij zijn geboorte niet werd ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, 

kan er geen akte van levenloos kind worden opgemaakt. Dan zal het een overlijdensakte zijn die 

moet worden opgemaakt.248 

B. Levenloos geboren kinderen geboren minder dan 180 dagen na de verwekking 

106. Wanneer de foetus geboren wordt uit de moederschoot na een zwangerschap die minder 

dan 180 dagen geduurd heeft, moeten er geen getuigschriften worden opgesteld.249 Er dient geen 

enkele aangifte worden gedaan en er wordt zelfs aangenomen dat geen enkele akte van de 

                                                        
242 A. ROLAND en TH. WOUTERS, Guide pratique de l’officier de l’état civil en Belgique, Brussel, Larcier, 1963, 
248, nr. 743bis. 
243 L. SMOUT, Trouwboekje, Brugge, Die keure, 1969, 19, nr. 46. 
244 Omz. 10 juni 1999 betreffende de invoeging van een artikel 80bis in het Burgerlijk Wetboek aangaande de akte 
van aangifte van een levenloos kind, BS 1 juli 1999, 24.911. 
245 C. CASTELEIN, “De naam van het perinataal overleden kind”, NJW 2002, (408) 409, nr. 7. 
246 H. DE PAGE, Traité élementaire de l’état civil belge, I, Introduction. Théorie générale des droits et des lois. Les 
personnes – La famille, Brussel, Bruylant, 1962, 553, nr. 438. 
247 A. ROLAND en TH. WOUTERS, Guide pratique de l’officier de l’état civil, Brussel, Larcier, 1963, 298, nr. 913. 
248 A. ROLAND en TH. WOUTERS, Guide pratique de l’officier de l’état civil, Brussel, Larcier, 1963, 299, nr. 913. 
249 A. DE WOLF, “De rechtspositie van het doodgeboren kind en zijn ouder(s)”, RW 1998-99, (209) 210, nr. 8. 
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burgerlijke stand mag worden opgemaakt.250 Er wordt gesuggereerd dat een foetus die geboren 

werd na minder dan 180 dagen zwangerschap geen object kan zijn van een akte van verklaring van 

levenloos geboren kind, omdat het artikel 80bis BW dan wordt geacht geen werking te hebben.251 

Het wettelijk vermoeden252 stelt namelijk dat de duur van de zwangerschap een periode bedraagt 

tussen de 180 dagen en de 300 dagen vanaf de verwekking van het kind.253 Bovendien wordt dit 

gegeven ook bevestigd door een omzendbrief van 1999254 dat de akte van levenloos geboren kind 

kan opgemaakt worden wanneer de geboorte meer dan 6 maanden (of 180 dagen) na de 

verwekking plaatsvond.255  

 

Toch suggereren oude omzendbrief256 van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die werd 

herbevestigd in 1991257, dat het wenselijker is om ook de foetus die geboren werd na een 

zwangerschap die de duur van 180 dagen niet overschreed aan te geven aan de ambtenaar van de 

burgerlijke stand, die daar een speciaal register toe voorziet.258  

 

107. Een oud vonnis van de correctionele rechtbank van Oudenaarde259 pleitte voor het 

opmaken van een akte van de verklaring van levenloos kind, ook wanneer het kind de 

zwangerschapsduur van 180 dagen niet haalde. De rechtbank wees erop dat door het ontbreken 

van een aangifte- en inschrijvingsplicht, er makkelijker delicten konden worden gepleegd. 

 

                                                        
250 G. VERSCHELDEN, “Naar een wettelijke omschrijving (en uitbreiding) van het begrip “levenloos kind”?”, 
T.Fam. 2008, (137) 137; N. GALLUS en A-C. VAN GYSEL, Le droit de la filiation: rôle de la vérité socio-affective 
et de la volonté en droit belge, Brussel, Larcier, 2009, 281, nr. 262. 
251 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) 420, nr. 20. 
252 Art. 326 BW. 
253 N. GALLUS, en A-C. VAN GYSEL, Le droit de la filiation: rôle de la vérité socio-affective et de la volonté en 
droit belge, Brussel, Larcier, 2009, 281, nr. 263. 
254 Omz. 10 juni 1999 betreffende de invoeging van een artikel 80bis in het Burgerlijk Wetboek aangaande de akte 
van aangifte van een levenloos kind, BS 1 juli 1999, 24.911. 
255 N. GALLUS, en A-C. VAN GYSEL, Le droit de la filiation: rôle de la vérité socio-affective et de la volonté en 
droit belge, Brussel, Larcier, 2009, 282, nr. 264.  
256 Omz. nr. 139 van 13 december 1848 van de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende de bevolkingsstatistiek 
en doodgeborenen, Bulletin du ministère de l’Interieur, 1848, 592; Omz. nr. 40 van 22 maart 1849, Bulletin du 
Ministère de l’Intérieur, 1849, 135. 
257 Omz. 9 september 1991 betreffende de begraving van foetussen van minder dan zes maanden, BS 25 september 
1991, 21.111. 
258 A. DE WOLF, “De rechtspositie van het doodgeboren kind en zijn ouder(s)”, RW 1998-99, (209) 211, nr. 9. 
259 Corr. Oudenaarde 25 mei 1907, Pas. 1907, 245. C. ROMMELAERE, “Article 80bis du Code civil, deuil périnatal 
et droit”, Act.dr.fam. 2010, (25) 27, nr. 4. 
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§4. Akte van aangifte van levenloos geboren kind 

108. Zoals hierboven vermeld, wordt alleen een geboorteakte opgemaakt wanneer het kind 

levend geboren is (supra 55 nr 82.). Wanneer een kind dood is geboren of overleden is vóór de 

vaststelling van de geboorte, is er juridisch geen sprake van een geboorte, en kan er alleen maar 

worden vastgesteld dat het kind “levenloos” ter wereld is gekomen.260 Deze vaststelling wordt 

opgenomen in een akte van aangifte van levenloos kind.  

 

109. De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft geenszins de bevoegdheid om het overlijden 

van het doodgeboren kind te vermelden.261 Hij mag geen oordeel gaan vellen over de 

levensvatbaarheid van het kind omdat deze vraag volledig ontsnapt aan het onderzoek dat de 

ambtenaar van de burgerlijke stand moet verrichten. De bevoegdheid van de ambtenaar blijft 

beperkt tot de vaststelling dat het in het geneeskundig attest gaat om een levenloos kind op het 

ogenblik van de aangifte tot opmaak van een akte.262 

 

110. Ook de behandelende geneesheer of vroedvrouw beschikken daarenboven beiden niet over 

de appreciatiebevoegdheid om in het geneeskundig attest op te nemen of het kind al dan niet 

levensvatbaar geboren is. Zij kunnen alleen maar vaststellen of het kind levend, dan wel levenloos 

is op het ogenblik van de vaststelling van de geboorte. Deze appreciatiebevoegdheid komt 

exclusief toe aan de rechtbanken, en kan bij onzekerheid eventueel verholpen worden door een 

expert.263  

 

111. In de akte van aangifte van levenloos kind, dat op haar dagtekening ingeschreven wordt in 

het register van de akten van overlijden, neemt de ambtenaar de dag, het uur, de plaats van de 

bevalling, alsook het geslacht van het kind op. Bepaalde gegevens van de moeder waaruit het kind 

geboren is, worden ook in de akte opgenomen, net als gegevens van de vader of de meemoeder die 
                                                        
260 A. DE WOLF, “De rechtspositie van het doodgeboren kind en zijn ouder(s)”, RW 1998-99, (209) 209, nr. 4; M. DE 
THEIJE, “Commentaar bij art. 80bis BW”, in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), 
Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, 
Kluwer, losbl., 1997. 
261 Art. 1 omz. nr. 139 van 13 december 1848 van de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende de 
bevolkingsstatistiek en doodgeborenen, Bulletin du ministère de l’Interieur, 1848, 592. 
262 F. RIGAUX, Traité de l’état civil. Tome I – Les relations internes, Brussel, Larcier, 1978, 159-160, nr. 357. 
263 H. DE PAGE, Traité élementaire de l’état civil belge, I, Introduction. Théorie générale des droits et des lois. Les 
personnes – La famille, Brussel, Bruylant, 1962, 551, nr. 435. 
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met de moeder is gehuwd; of de vader of de meemoeder die niet gehuwd is met de moeder en die 

het verwekt kind erkend heeft. Op vraag van de moeder kunnen ook de gegevens van de vader of 

meemoeder die niet met de moeder getrouwd is en die het verwekt kind niet erkend heeft, tevens 

vermeld worden. Indien erom verzocht wordt, kunnen de voornamen van het kind ook worden 

opgenomen in de akte. 

 

Doordat de gegevens van de moeder en de vader of meemoeder kunnen worden opgenomen, komt 

er met het artikel 80bis BW toch een spoor van het levenloos geboren kind in de registers van de 

burgerlijke stand voor de ‘ouders’ die met een perinatale sterfte worden geconfronteerd.264 

 

112. De akte van aangifte van levenloos kind is een akte sui generis. Ze kan eventueel aanzien 

worden als een combinatie van een geboorteakte en een overlijdensakte. De akte behoudt wel een 

apart statuut waardoor de wet bepaalde bijzonderheden voorschrijft.265 

 

113. Wanneer er verkeerdelijk door de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte 

werd opgemaakt voor een kind dat levenloos werd geboren of dat overleden was vóór de 

vaststelling van de geboorte van het kind, kan er nog steeds, in plaats van de opstelling van een 

overlijdensakte, voor de rechtbank een nietigverklaring van de geboorteakte bekomen worden en 

een inschrijving van een akte van levenloos kind in het overlijdensregister plaatsvinden.266  

 

114. De opmaking van een akte van aangifte van levenloos kind heeft eigenlijk geen betekenis 

op burgerrechtelijk vlak. Het heeft geen enkele invloed op het gegeven van de 

rechtspersoonlijkheid (infra 86 nr. 157). De akte stelt geen enkele afstammingsband vast (infra 91 

nr. 173) en er wordt geen enkele familienaam aan het kind toegewezen (infra 99 nr. 186).267 

 

                                                        
264 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) 420, nr. 20. 
265 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), JLMB 1999, 1037-1038.  
266 F. RIGAUX, Traité de l’état civil. Tome I – Les relations internes, Brussel, Larcier, 1978, 159, nr. 356. 
267 N. GALLUS, en A-C. VAN GYSEL, Le droit de la filiation: rôle de la vérité socio-affective et de la volonté en 
droit belge, Brussel, Larcier, 2009, 284, nr. 267. 
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Symbolisch kan het voor de rouwverwerking wel van belang zijn voor de ouders dat er een soort 

van ‘spoor’ van het kind terug te vinden is in de registers van de burgerlijke stand.268 

 

Voor de toepassing van de wetgeving op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (infra 100 nr 

189.) heeft de opmaak van de akte van aangifte van levenloos kind wel een belang. Aan de hand 

van de akte neemt de ambtenaar van de burgerlijke stand in principe kennis van het overlijden van 

het kind, zodat er verlof tot het cremeren of begraven kan worden verleend.269 

 

115. De aangifteverplichting heeft een dubbele ratio legis. Enerzijds moet de geboorte van elk 

‘kind’, zelfs wanneer het levenloos geboren is, om redenen van openbare orde worden aangegeven 

om bepaalde misdrijven onder meer te voorkomen zoals het onderschuiven of de verduistering van 

een kind of het verbergen van een abortus. Anderzijds beoogde de wetgever tegemoet te komen 

aan de rouw van de ouders.270 

 

116. Om de ouders ter wille te zijn, gebeurt het soms echter dat de behandelende geneesheer of 

vroedvrouw een attest opmaakt waaruit blijkt dat een kind enkele uren zou hebben geleefd, terwijl 

het kind eigenlijk dood ter wereld is gekomen of overleden is vooraleer de geboorte kon worden 

vastgesteld. Dit maakt het mogelijk dat de ambtenaar op basis van deze vaststelling alsnog een 

geboorteakte opstelt met de verkrijging van alle gevolgen die daarmee gepaard gaan. 

 

§5. Uittreksel uit de overlijdensakte van het levenloos geboren kind 

117. De akte van aangifte van levenloos geboren kind moet altijd worden ingeschreven in het 

overlijdensregister, en kan nooit worden ingeschreven in het geboorteregister.271  

 

118. Volgens sommige auteurs272 valt het moeilijk te begrijpen waarom een levenloos geboren 

kind, dat geen juridische persoonlijkheid heeft verworven, ingeschreven zou worden in het register 

                                                        
268 A. HUYGENS en F. SWENNEN, Vragenlijst levenloos geboren kind, onuitg., (1) 1. 
269 Art. 77 BW; F. SWENNEN, Vragenlijst levenloos geboren kind, onuitg., (1) 1. 
270 A. HUYGENS en F. SWENNEN, Vragenlijst levenloos geboren kind, onuitg., (2) 4. 
271 H. DE PAGE, Traité élementaire de l’état civil belge, I, Introduction. Théorie générale des droits et des lois. Les 
personnes – La famille, Brussel, Bruylant, 1962, 553, nr. 438; F. RIGAUX, Traité de l’état civil. Tome I – Les 
relations internes, Brussel, Larcier, 1978, 159, nr. 354. 
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van de geboorteakte en dus over een akte van geboorte beschikt met de van rechtswege daaraan 

gekoppelde afstammingsrechtelijke gevolgen, wat tegenstrijdig is met het ontbreken van de 

juridische persoonlijkheid.  

 

119. Toch kan de officiële schriftelijke vaststelling van het bestaan van het kind in één van de 

registers van de burgerlijke stand, eventueel een manier zijn om het werkelijk verlies van het kind 

te verzachten.273 De wetgever besliste tot de verplichting tot aangifte en de opmaak van een akte 

van levenloos geboren kind echter wel uit overwegingen vanuit maatschappelijk belang en niet 

vanuit overweging voor psychologische redenen.274 

 

AFDELING 3. LEVENSVATBAARHEIDSGRENS 
	

120. Een ander gegeven waar er vragen rond worden gesteld is de levensvatbaarheidsgrens. De 

levensvatbaarheid betreft het vermogen van de foetus en/of kind om in leven te blijven of zich 

verder te ontwikkelen. Dit vermogen wordt vastgesteld op het tijdstip van de geboorte en gebeurt 

op basis van de zwangerschapsduur.275 Dit is de abstracte betekenis van de levensvatbaarheid waar 

men in dit verband meer precies over de levensvatbaarheidsgrens spreekt.276 De notie 

levensvatbaarheid kan ook concreet ingevuld worden aan de hand van de gezondheidstoestand van 

het kind. Het kind is dan niet levensvatbaar wanneer het een aandoening heeft die niet verenigbaar 

is met het leven.277 

 

                                                                                                                                                                                     
272 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, 802, nr. 43. 
273 Met Lege Handen, Visietekst: Ongeboren leven | Levenloos geboren, (1) 1. 
274 C. ROMMELAERE, “Article 80bis du Code civil, deuil périnatal et droit”, Act.dr.fam. 2010, (25) 27, nr. 4. 
275 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad. Geboorte definiëren, De nota’s van het 
Observatorium – Nr2. Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Brussel, juni 2014, 4. 
276 A. HUYGENS, “Late zwangerschapsafbreking en aansprakelijkheid voor ongewenst bestaan (noot onder Kortrijk 
18 februari 2010 en Gent 3 november 2011), T.Gez. 2011-12, 215, nr. 7. 
277 A. HUYGENS, “Late zwangerschapsafbreking en aansprakelijkheid voor ongewenst bestaan (noot onder Kortrijk 
18 februari 2010 en Gent 3 november 2011), T.Gez. 2011-12, 215, nr. 7. 
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121. De levensvatbaarheidsgrens die op dit ogenblik nog steeds wordt gehanteerd, werd 

vastgesteld in een omzendbrief278 van 1848. Nochtans is de maatschappij waarin wij nu leven op 

vlak van de geneeskunde en neonatologie sterk geëvolueerd (supra 11 nr. 2). De vereiste van de 

levensvatbaarheid roept vele vragen op, zowel op juridisch vlak, als op medisch vlak. 

 

122. De grens die vandaag in het BW wordt aangeduid om uit te maken of een kind al dan niet 

levensvatbaar is, betreft een termijn van 180 dagen zwangerschap.279  

 

Het criterium van de levensvatbaarheid wordt in eerste instantie herleid tot een vorm van 

maturiteit en ontwikkeling van de foetus die door sommige auteurs wordt gelijkgesteld met een 

zwangerschapsduur van minimum 180 dagen.280 Het is de termijn die terug te vinden is in artikel 

326 BW en die bovendien door de medische wetenschap als een “normale” termijn werd 

vooropgesteld.281 Deze termijn is te berekenen vanaf de dag van de verwekking van het kind. De 

verwekking hield in het begin van de jaren 1800 de vermoede seksuele betrekking die tot de 

bevruchting heeft geleid, vanaf 180 dagen vanaf het huwelijk. 180 dagen zwangerschap komt min 

of meer overeen met 28 weken of 6 maanden zwangerschap.282 Wanneer een kind vóór een 

zwangerschap die de 180 dagen bereikt, wordt geboren, kent het geen juridisch bestaan omdat dan 

het vermoeden geldt dat het kind niet levensvatbaar was op het ogenblik van de geboorte. Een 

minimum zwangerschapsduur van 180 dagen is meteen ook de ontwikkelingsgraad die wordt 

vereist opdat een vermelding zou kunnen plaatsvinden in de registers van de burgerlijke stand 

(supra 62 nr. 101).283  

 

Anderzijds wordt steeds meer aangenomen dat de levensvatbaarheid eerder een medisch begrip is 

geworden in plaats van een juridisch begrip. Bovendien zou het begrip levensvatbaarheid door de 

                                                        
278 Omz. nr. 139 van 13 december 1848 van de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende de bevolkingsstatistiek 
en doodgeborenen, Bulletin du ministère de l’Interieur, 1848, 592.  
279 Art. 326 B.W; Omz. nr. 139 van 13 december 1848 van de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende de 
bevolkingsstatistiek en doodgeborenen, Bulletin du ministère de l’Interieur, 1848, 592.  
280 A. DE WOLF, “De rechtspositie van het doodgeboren kind en zijn ouder(s)”, RW 1998-99, (209) 211, nr. 10. 
281 J.-J. DESMAREZ, Manuel de médicine légale à l’usage des juristes: y compris les éléments annexes de la 
médicine du travail, Brussel, Presses Universitaires de Bruxelles, 1967, 434. 
282 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad. Geboorte definiëren, De nota’s van het 
Observatorium – Nr2. Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Brussel, juni 2014, 4. 
283 A. HUYGENS en F. Swennen, Vragenlijst levenloos geboren kinderen, onuitg., (1) 5. 
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medische vooruitgang en ontwikkeling ook veel van zijn inhoudelijke waarde verloren zijn in de 

huidige samenleving. 

 

123. Overigens zijn de wetgevende teksten (net zoals de wetenschappelijke) niet steeds 

ondubbelzinnig over het referentiepunt dat wordt gehanteerd om de start van een zwangerschap 

vast te stellen. Door sommigen wordt de eerste dag van de laatste menstruatie gebruikt om het 

begin van de zwangerschap en de zwangerschapsleeftijd en -duur aan te duiden. Anderen zijn dan 

weer voorstander om de vermeende datum van de verwekking van het kind te hanteren.284 Deze 

discrepantie kan een verschil van veertien dagen betekenen (supra 24 nr. 27). 

 

In sommige medische milieus wordt de aanvang van de zwangerschap gesitueerd op het ogenblik 

dat het bevrucht ei zich inplant in het baarmoederslijmvlies. Dit gebeurt ongeveer zes dagen na de 

bevruchting. Het argument dat wordt gegeven om gebruik te maken van dit beginpunt van de 

zwangerschap is dat er een duidelijkere interactie bestaat tussen het moederlijk organisme en de 

vrucht.285  

 

Het criterium van de levensvatbaarheid dat nu wordt gehanteerd is bovendien ook vatbaar voor 

kritiek aangezien het niet duidelijk is wat de voorwaarde van levensvatbaarheid juist inhoudt.286 

Het begrip van de levensvatbaarheid is namelijk niet omschreven in het Burgerlijk Wetboek. 

Bovendien werd het begrip ook niet toegelicht in de voorbereidende werken. De notie van het 

levensvatbaar geboren worden is enkel terug te vinden in één bepaling van afstammingsrecht 

(artikel 331bis BW) en twee bepalingen van erfrecht (artikel 725 en 906 BW).287 

 

Geneesheren kunnen ook geen (eenduidig) antwoord geven op de vraag over welke aspecten nu 

juist determinerend zijn voor het begrip van de levensvatbaarheid.288 Ook in de praktijk blijkt niet 

altijd onmiddellijk of een kind dat levend ter wereld is gekomen levensvatbaar is of niet. Er zijn 

zeer duidelijke gevallen in de praktijk zoals kinderen die geboren zijn zonder hart of zonder hoofd; 

                                                        
284 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad. Geboorte definiëren, De nota’s van het 
Observatorium – Nr2. Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Brussel, juni 2014, 4. 
285 M. RENAER, Omtrent abortus: de waarde van een mens in wording, Leuven, Davidsfonds, 1984, 11.  
286 R. DIERKENS, “De biologische mens in het recht”, TPR 1972, (183) 195, nr. 14. 
287 G. VERSCHELDEN, Afstamming in APR, Mechelen, E-Story Scientia, 2004, 90, nr. 96. 
288 R. DIERKENS, “De biologische mens in het recht”, TPR 1972, (183) 195, nr. 14. 
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maar er bestaan ook gevallen waarbij de niet-levensvatbaarheid maar wordt vastgesteld maanden 

nadat het kind werd geboren, maar wel al aanwezig was op het moment van de geboorte. De 

wetgever heeft ook geen termijn bepaald binnen dewelke de niet-levensvatbaarheid moet 

blijken.289 

 

124. Toch is het van groot belang omwille van verscheidene redenen, om een drempel van 

levensvatbaarheid te bepalen.290 Een voorbeeld die dit belang duidelijk maakt is bijvoorbeeld het 

feit dat wanneer de foetus de grens van de levensvatbaarheid nog niet heeft bereikt, er wordt 

gesproken van een abortus, terwijl er anders eventueel kan gesproken worden van kindermoord. 

 

In de medische praktijk wordt de levensvatbaarheidsgrens nu gelegd tussen de 22 en 24 weken 

(cfr. 154 tot 168 dagen), gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. Dit komt 

overeen met een termijn tussen de 20 en 22 weken (cfr. 140 tot 154 dagen), gerekend vanaf de 

bevruchting. In de praktijk hebben deze kinderen wel verregaande medische zorgen nodig. Onder 

deze grens worden de overlevingskansen zeer laag ingeschat.291 Bovendien overleeft 1 op 2 

kinderen die geboren zijn na een zwangerschapsduur van 28 weken het al niet. Zodra de 

zwangerschap 28 weken bereikt, daalt het sterfterisico spectaculair.292 

125. De wetgever is echter zeer voorzichtig omtrent het idee om de levensvatbaarheidsgrens te 

verlagen. De angst dat het recht op abortus zou kunnen worden aangetast, speelt hierin een grote 

rol.293 

 

126. Een vraag die echter rijst, en hier relevant is, is de vraag of artikel 80bis BW van 

toepassing is in het geval van vrijwillige zwangerschapsafbreking. Bij gebreke aan een 

uitdrukkelijke wettekst die stelt dat artikel 80bis BW niet van toepassing is in dat geval, moet 

volgens SWENNEN worden aangenomen dat artikel 80bis BW van toepassing is. Bovendien zou 

dit in geval van een late zwangerschapsonderbreking die plaatsvindt boven de 

                                                        
289 R. DIERKENS, “De biologische mens in het recht”, TPR 1972, (183) 196, nr. 14. 
290 M. RENAER, Omtrent abortus: de waarde van een mens in wording, Leuven, Davidsfonds, 1984, 9-10.  
291 A. HUYGENS en F. SWENNEN, Vragenlijst levenloos geboren kinderen, onuitg., 5.  
292 Agentschap zorg en gezondheid, Belangrijkste trends in geboortes en bevalling 2015, geraadpleegd op 2 mei 2017. 
293 JACOBS, B., “Les difficultés juridiques autour du deuil périnatal” in ROMMELAERE, C. en RAVEZ, L. (eds.), 
Parce que l’amour ne meurt pas... Ethique et deuil périnatal, Namen, Presses Universitaires de Namen, 2014, (133) 
133.  
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levensvatbaarheidsgrens van 180 dagen omwille van medische indicaties, wellicht ook 

overeenstemmen met de wens van de ouders.294 

 

AFDELING 4. RECHTSPERSOONLIJKHEID 
 

§1. Levend en levensvatbaar geboren kinderen 

127. De juridische persoonlijkheid duidt de mogelijkheid van natuurlijke personen (ook wel 

rechtssubjecten genoemd) in het personen- en familierecht om drager te zijn van subjectieve 

rechten en plichten295 en deel te nemen aan het rechtsverkeer.296 De juridische persoonlijkheid valt 

uiteen in de staat en de bekwaamheid (zowel de rechtsbekwaamheid als de 

handelingsbekwaamheid) van de persoon.297 Een persoon die rechtsbekwaam en dus in principe 

ook handelingsbekwaam is, kan in beginsel zelf en zelfstandig de rechten en plichten waarvan hij 

drager is, gaan uitoefenen, vestigen, overdragen of er afstand van doen. De rechtsbekwaamheid is 

de logische voorloper van de handelingsbekwaamheid298. Het is namelijk onmogelijk om rechten 

uit te gaan oefenen, wanneer men niet eerst drager is van die welbepaalde rechten.299 Op de 

handelingsbekwaamheid bestaan echter enkele uitzonderingen voor een aantal categorieën van 

rechtsbekwame personen die volgens de wetgever een bijzondere bescherming verdienen omwille 

van hun kwetsbaarheid.300 

 

                                                        
294 F. SWENNEN, “ “Dance me to the children who are asking to be born” Over levenloos geborenen en 
ongeborenen”, TPR 2016, 413, nr. 8. 
295 D. VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van personen- en familierecht. Een mensenrechtelijke benadering., 
Antwerpen, Intersentia, 2003, 56, nr. 80. 
296 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, 779, nr. 8. 
297 R. DEKKERS en A. WYLLEMAN, Handboek burgerlijk recht, I, Personen- en familierecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, 39, nr. 46. 
298 D. VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van personen- en familierecht. Een mensenrechtelijke benadering, 
Antwerpen, Intersentia, 2003, 56, nr. 81. 
299 D. VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van personen- en familierecht. Een mensenrechtelijke benadering, 
Antwerpen, Intersentia, 2003, 56, nr. 81. 
300 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, 779, nr. 8; Een voorbeeld van een categorie personen met een bijzondere bescherming zijn minderjarigen. 
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128. Het tijdstip waarop de rechtspersoonlijkheid ontstaat, maakt wereldwijd het voorwerp uit 

van een maatschappelijke discussie. Er zijn auteurs van mening dat deze persoonlijkheid maar kan 

verkregen worden wanneer het kind levend en levensvatbaar geboren wordt, terwijl anderen van 

oordeel zijn dat de persoonlijkheid reeds moet toekomen aan kinderen die verwekt zijn.  

 

129. Ook in België bestaat er geen volkomen eensgezindheid over het tijdstip waarop de 

rechtspersoonlijkheid verkregen wordt. In de vigerende Belgische wetgeving is er overigens geen 

enkele bepaling die uitdrukkelijk bepaalt vanaf welk moment een natuurlijk persoon ook 

rechtspersoonlijkheid verwerft.301 Toch wordt in de meerderheidsstrekking aanvaard dat de 

juridische persoonlijkheid van een persoon aanvangt op het moment van de geboorte van het 

kind.302 De voorwaarde is wel dat het moet gaan om een levend en levensvatbaar geboren kind.303 

De rechtspersoonlijkheid eindigt bij het overlijden van deze persoon. Buiten deze grenzen geldt 

het juridische persoonlijkheidsbegrip in beginsel niet.304 De verwekking van het kind op zich 

brengt geen juridische persoonlijkheid met zich mee die op dat moment door het kind kan worden 

verworven.305  

 

Daarentegen zijn anderen echter van oordeel dat de rechtspersoonlijkheid een aanvang neemt op 

het ogenblik van de verwekking van het kind en dat alleen de biologische werkelijkheid telt voor 

het toekennen van een persoonlijkheid.306 Het gaat echter om een voorwaardelijke of potentiële 

                                                        
301 C. CASTELEIN en T. WUYTS, “WHAT’S IN A NAME? De moeilijke verhouding tussen juridische 
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persoonlijkheid die pas uitwerking in rechte verkrijgt op het ogenblik dat het kind levend en 

levensvatbaar wordt geboren.307 

A. Cumulatieve voorwaarden 

130. De drie cumulatieve voorwaarden die moeten vervuld zijn opdat het kind 

rechtspersoonlijkheid kan verwerven, los van welk moment de rechtspersoonlijkheid zijn intrede 

neemt, worden vervolgens uitgebreid besproken. 

 

131. (1) Levend geboren worden: De voorwaarde van het “levend” geboren worden staat niet 

uitdrukkelijk in het Burgerlijk Wetboek. Toch wordt er algemeen aanvaard dat het een onderdeel 

uitmaakt van het concept van de levensvatbaarheid.308  

 

Het wordt als één van de grootste moeilijkheden aanzien in de forensische praktijk om uit te 

maken of een kind levenloos geboren is, of daarentegen levend is geboren en gedurende een korte 

periode zelfstandig heeft geleefd.309 Volgens oude rechtspraak (van Frankrijk) is de voorwaarde 

van het levend geboren worden vervuld wanneer het kind in- en uitgeademd heeft en zo een teken 

van leven heeft gegeven.310 Wanneer hierover echter nog onduidelijkheid bestaat, kan het 

desnoods aangetoond worden door een verklaring van getuigen die bij de geboorte aanwezig 

waren, of door deskundigenonderzoek.311 Onderzoek in de forensische geneeskunde heeft echter 

aangetoond dat de voorwaarde van het ademen niet als absolute maatstaf kan aanvaard worden om 

vast te stellen of er sprake is van leven buiten de baarmoeder. Er moet rekening worden gehouden 

met een veelheid van criteria om elk teken van leven van de pasgeborene op te sporen.312 Of het 

                                                                                                                                                                                     
Antwerpen, Intersentia, 2009, 49, nr. 64; C. HENNAU-HUBLET en J. VERHAEGEN, l’activité médicale et le droit 
penal : les délits d’atteinte à la vie, l’integrité physique et la santé des personnes, Brussel, Bruylant, 1987, 56, vn 40. 
307 R. DEKKERS, Handboek Burgerlijk recht, I. Inleiding – personenrecht – zakenrecht – overschrijving – verjaring, 
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kind al dan niet levend ter wereld komt, wordt volledig overgelaten aan de medische 

wetenschap.313  

 

Het levend geboren worden is een belangrijke voorwaarde om uit te kunnen maken of een kind al 

dan niet rechtspersoonlijkheid gaat verwerven. Wanneer het kind niet levend geboren zou worden, 

kan het namelijk geen belang hebben bij het verkrijgen van de juridische persoonlijkheid en de 

erkenning als rechtssubject.314 

132. (2) Levensvatbaar geboren worden: Het begrip levensvatbaarheid, dat aangehaald wordt 

in artikel 906 BW en in het oud artikel 318 BW, wordt noch in de wet zelf, noch in de 

voorbereiding ervan nader toegelicht. Het blijft dus een taak van de doctrine en van de rechtspraak 

de algemene criteria van de levensvatbaarheid vast te leggen.315 Onenigheid in de rechtspraak en 

rechtsleer is hier dan ook het logische gevolg. 

 

133. In eerste instantie wordt de voorwaarde van de “levensvatbaarheid” herleid tot een vorm 

van maturiteit en ontwikkeling van de foetus.316 Het kind moet fysiologisch zo gevormd zijn dat 

het over organen beschikt om een onafhankelijk levensbestaan te leiden en fysisch de capaciteit 

hebben om te overleven zodat het gedurende een normale levensloop in leven kan blijven.317 

Belangrijk is dus dat het kind bij de geboorte niet alleen geleefd heeft, maar ook over de 

noodzakelijke en essentiële vitale organen en eigenschappen beschikt, zodat het minstens 

gedurende een zekere tijd zelfstandig in leven kan blijven.318 Wanneer de levensorganen 

                                                        
313 A. DE WOLF, “De rechtspositie van het doodgeboren kind en zijn ouder(s)”, RW 1998-99, (209) 211, nr. 10. 
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onvoldoende ontwikkeld zijn om een zelfstandig en onafhankelijk bestaan te verzekeren, wordt het 

kind als niet levensvatbaar beschouwd.319  

Het bewijs van de levensvatbaarheid kan worden aangetoond door gebruik van alle 

rechtsmiddelen, inclusief de medische expertise.320 In de praktijk is de beslissing over de 

levensvatbaarheid een feitelijke appreciatie, die gesteund wordt op deskundig medisch advies.321 

Een geneeskundig onderzoek van het kind zal moeten uitmaken of het kind levend en 

levensvatbaar geboren werd.322 

134. Hoelang de termijn van ‘de zekere tijd om in leven te blijven’ bedraagt, is nergens 

vastgesteld en wordt dan ook in de praktijk met de natte vinger toegepast. Daarenboven wordt het 

steeds moeilijker, door de medische vooruitgang, om uit te maken of een kind al dan niet 

levensvatbaar ter wereld is gekomen. De voorwaarde van de levensvatbaarheid is door de 

medische vooruitgang feitelijk inhoudsloos geworden.323 Door medische tussenkomst kunnen 

prematuur geboren kinderen of kinderen met een afwijking steeds beter in leven worden 

gehouden, terwijl ze zonder enige tussenkomst op medisch vlak maar een aantal uren of dagen in 

leven zouden kunnen gebleven zijn.324 Zo kan de vraag worden gesteld of bijvoorbeeld het 

ontbreken van een levensnoodzakelijk orgaan nog noodzakelijkerwijze betekent dat het kind als 

niet levensvatbaar wordt aangemerkt en dus geen rechtspersoonlijkheid zal verkrijgen, wanneer 

het orgaan wel door een transplantatie had kunnen bekomen worden.325  

 

135. Er speelt bij deze visie nog een extra moeilijkheid mee in de beslissing of een kind al dan 

niet levensvatbaar is. Ziekenhuizen gebruiken namelijk niet allemaal dezelfde criteria om uit te 
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maken of een kind levensvatbaar is geboren. Bepaalde ziekenhuizen volgen nauwkeurig de criteria 

die door de WHO werden opgesomd, terwijl er in andere ziekenhuizen ook nog andere criteria 

kunnen meespelen bij het nemen van een beslissing over het al dan niet levensvatbaar karakter van 

het geboren kind.326 

 

136. Andere auteurs koppelen het gegeven van de levensvatbaarheid echter aan een minimum 

zwangerschapsduur van 180 dagen (cfr. naar de termijn in artikel 326 BW).327 Een kind dat 

geboren na die termijn wordt vermoed levensvatbaar geboren te zijn. Dit vermoeden vindt echter 

geen wettelijke basis zodat men zich kan afvragen of hier wel sprake is van een ‘vermoeden’ van 

levensvatbaarheid.  

Bovendien lijkt volgens SWENNEN een verwijzing naar artikel 326 BW niet dienstig in het geval 

dat er sprake is van een zwangerschap van minder dan 180 dagen, maar dat het kind levend 

geboren wordt en er een toch zeker een korte overleving is na geboorte, maar niet levensvatbaar 

worden geacht. Voor deze kinderen zou er dan geen toepasselijke regelgeving voorhanden zijn. Ze 

vallen namelijk niet onder artikel 55 BW waardoor er geen geboorteakte kan worden opgemaakt, 

maar vallen evenmin onder artikel 80bis BW waardoor er ook geen akte van levenloos geboren 

kind kan worden gemaakt. Daarom is SWENNEN van mening dat het afschaffen van de 

voorwaarde van levensvatbaarheid voor het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid, een rechtszekere 

oplossing zou zijn.328 

137. Het levend geboren kind dat niet levensvatbaar is, ziet achteraf gezien zijn (voorwaardelijk 

verkregen) rechtspersoonlijkheid verdwijnen zoals de gevolgen bij een ontbindende 
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voorwaarde.329 De levensvatbaarheid voegt namelijk een vereiste toe aan de postnatale staat van 

het kind na de geboorte.330 

 

138. Op te merken valt dat het onderscheid tussen de vereisten “levend” en “levensvatbaar”, 

enigszins gekunsteld aanvoelt. Het vereiste van de levensvatbaarheid omvat immers de vereiste 

van het levend zijn. Het doodgeboren kind is immers niet levensvatbaar.331 

 

139. (3) Geboren zijn: een kind is geboren wanneer het uit de baarmoeder komt en volledig 

wordt losgemaakt van de moeder, ademt en zijn zelfstandig leven kan beginnen. 

 

140. De mens als nieuw rechtssubject wordt in ons Belgisch rechtssysteem dus erkend vanaf de 

geboorte van het kind, en op voorwaarde dat het levend en levensvatbaar ter wereld komt.332  Ook 

aan een kind (of nog foetus) dat extreem vroeg geboren wordt maar levend en levensvatbaar is, 

wordt de rechtspersoonlijkheid met de bijhorende rechten en plichten toegekend, ook al is de 

levensvatbaarheid van het kind omwille van de extreme vroeggeboorte sterk bedreigd.333  

B. Infans conceptus-regel 

141. Vanaf het moment van de verwekking kan een kind in de baarmoeder toch al de titularis 

worden van een aantal patrimoniale rechten, hoewel de effectiviteit van deze rechten afhankelijk is 

van de gebeurtenis van de geboorte van een levend en levensvatbaar kind.334 

142. De uitzondering op deze regel ligt vervat in het adagium “infans conceptus pro iam nato 

habetur, quotiens de commodo eius agitur”.335 Vanaf het moment dat de rechtspersoonlijkheid is 
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ontstaan, heeft ze een beperkte retroactieve werking, wanneer er aan een aantal voorwaarden 

(infra 81 nr. 144)336 zijn voldaan, voor de gevallen waarin het kind dat de rechtspersoonlijkheid 

heeft ontvangen daar belang bij heeft en zijn toekomstige patrimoniale rechten op het spel staan. 

Deze traditionele regel behandelt het verwekte kind, wanneer het er belang bij heeft, als reeds 

geboren.337 De retroactiviteit is beperkt in de zin dat ze enkel geldt voor het verwerven van rechten 

en niet voor het ontstaan van plichten.338 Deze algemene regel wordt niet alleen toegepast op het 

gebied van successie- en schenkingsrechten, maar ook in andere materies waar het kind er belang 

bij kan hebben.339  

 

De retroactiviteit geldt bovendien uitsluitend ten behoeve van het kind zelf. Derden kunnen er zich 

niet op beroepen.340 Het voorgaande moet volgens VAN GEYSEL genuanceerd worden door het 

feit dat vertegenwoordigers van het kind of andere personen met een belang, doordat het om een 

vermoeden juris tantum gaat, kunnen gaan bewijzen dat het kind op een bepaald moment verwekt 

is, dat zowel binnen als buiten de wettelijke termijn van conceptie kan liggen.341  

 

Toepassingen van deze ongeschreven regel zijn terug te vinden in artikel 725 BW en 906 BW. Er 

zijn ook toepassingen terug te vinden zonder expliciete bepaling, bijvoorbeeld in verband met 

artikel 1382 BW.342  

 

143. Op het adagium werden door de wetgever echter ook een aantal uitzonderingen gecreëerd. 

Zo geldt het bijvoorbeeld niet op het vlak van de toekenning van de Belgische nationaliteit op 

grond van de afstamming dat opgenomen is in artikel 8 WBN.343 Volgens het Hof van Cassatie 
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336 G. BAETEMAN, Overzicht van het personen- en gezinsrecht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 1993, 43-44, 
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bestaat er geen algemeen rechtsbeginsel volgens welk de gevolgen van de persoonlijkheid enkel 

kunnen terugwerken tot aan de verwekking van het kind indien dit in zijn belang is.344 

Daarenboven kan de infans conceptus-regel niet ingeroepen worden om abortus door de vrouw die 

van het kind zwanger is te belemmeren, omdat het verwekte kind een recht op leven zou kunnen 

hebben. Toepassing maken van een abortus heeft namelijk net tot doel om te voorkomen dat het 

kind levend en levensvatbaar geboren zou worden.345 

 

144. De voorwaarden die voldaan moeten zijn opdat de infans conceptus-regel effectief 

uitwerking kan krijgen, zijn volgende:  

145. (1) Op het ogenblik dat er op een bepaald recht aanspraak wordt gemaakt, moet het kind 

verwekt zijn.346 Het nog niet verwekte kind wordt uit het toepassingsgebied van de regel 

uitgesloten.347 Het moment van de verwekking kan door middel van een vermoeden juris tantum, 

opgenomen in artikel 326 BW worden bepaald. Het feit van de verwekking (infra 23 nr. 26) is 

namelijk niet voor uiterlijke waarneming vatbaar348 en daardoor is de datum van de conceptie 

geheim, tenzij in de hypothese dat er gebruik werd gemaakt van medisch begeleide 

voortplanting.349 Het betreft het weerlegbaar vermoeden350 dat het kind werd verwekt tussen de 

300 dagen en de 180 dagen voordat de geboorte plaatsvond. Het bewijs mag echter geleverd 

worden dat de zwangerschap meer dan 300 dagen respectievelijk minder dan 180 dagen heeft 

geduurd.351 Het gaat dus niet om één gefixeerd tijdstip, maar over een periode van 121 dagen 

waarin de verwekking kan hebben plaatsgevonden. Het tijdstip van de verwekking geschiedt zo 

ten vroegste op de 300ste dag voor de geboorte. Het kind zal alle rechten kunnen genieten die vanaf 
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die dag zijn opengevallen.352 Alle feiten die zich hebben voorgedaan binnen dit wettelijke tijdperk 

en die aan het kind aanspraken geven, komen hem dan namelijk ten goede. Daardoor is er ook 

sprake van een kwalitatieve beperking. Alleen gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan vóór de 

geboorte van het kind, kunnen effecten gaan sorteren waarvan het kind kan gaan profiteren.353 

 

146. Zowel het toepasselijke tijdvak als het tijdstip dat het meest gunstig is voor het verwekte 

kind, liggen vervat in artikel 326 BW met betrekking tot de afstamming, maar gelden ook in 

andere domeinen zoals deze van de schenkingen en testamenten354 door het feit dat deze 

vermoedens een algemene draagwijdte hebben.355 

147. Het tijdstip waarmee rekening moet worden gehouden om het tijdstip van de verwekking 

binnen het wettelijk tijdperk te bepalen, is het tijdstip dat het gunstigst is voor het geboren kind, 

naar keuze van de betrokkene. Het vermoeden moet dus steeds in het belang van het kind worden 

uitgelegd.356 Dit wordt ook wel het omni meliore momento-vermoeden genoemd. Hierdoor bepaalt 

het kind eigenlijk wanneer de verwekking heeft plaatsgevonden. Er wordt gesproken van een 

«secret d’alcôve»357 of een «réelle inconnue»358. 

 

DE WOLF uit kritiek op het secret d’alcôve omdat de beslissing met betrekking tot de 

vermoedelijke duur van de zwangerschap op het moment van de geboorte impliciet moet genomen 

worden door de behandelende geneesheer of de vroedvrouw die het vaststellingsformulier van de 

geboorte moet invullen. Er wordt daarmee niet aangegeven op welk ogenblik dat het kind verwekt 
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zou zijn. Toch kunnen de bevindingen die genoteerd worden in het vaststellingsformulier 

onrechtstreeks een invloed hebben op de bepaling van de verwekkingsdatum.359 

148. (2) Het kind moet levend en levensvatbaar geboren worden.360 Wanneer het kind 

levenloos of niet levensvatbaar ter wereld komt, kan er geen beperkte retroactieve 

rechtspersoonlijkheid worden toegekend, omdat het kind nooit een rechtspersoonlijkheid an sich 

heeft verworven. 

149. De vraag die kan worden gesteld is of de voorwaarden, van het levend en levensvatbaar 

geboren worden, kunnen worden gekwalificeerd als opschortende voorwaarden zoals de klassieke 

doctrine beweert, of het gaat om ontbindende voorwaarden zodat de toekomstige gebeurtenissen 

wel al een weerslag hebben op de juridische status van het ongeboren kind vóór de geboorte, doch 

zonder rechtsgevolgen blijven wanneer achteraf blijkt dat het kind levenloos of niet-levensvatbaar 

werd geboren.361 In de rechtsleer bestaat hier nog steeds onenigheid over.362 VAN GEYSEL en 

MASSAGER zijn van mening dat het gaat om een ontbindende dubbele voorwaarde, terwijl 

LELEU en LANGENAKEN van oordeel zijn dat de prenatale persoonlijkheid wordt onderworpen 

aan een aantal opschortende voorwaarden vooraleer ze wordt toegekend.363 LELEU stelt 

daarenboven dat het argument dat het gaat om een ontbindende voorwaarde niet kan gevolgd 

worden om principiële en praktische redenen omtrent de juridische status van het embryo en de 

foetus.364 In alle hypothesen die zich voordoen in de rechtsleer wordt er wel van uitgegaan dat het 

gaat om voorwaarden met een retroactief karakter. 
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150. (3) Overigens moet het gaan om de belangen van het kind.365 Deze belangen worden in 

een aantal wetsbepalingen van het BW366 en andere wetgeving, zoals in de 

arbeidsongevallenwetgeving  aangenomen. 

151. In realiteit brengt de infans conceptus-regel dus eigenlijk een verstandelijke constructie 

teweeg, waarbij de tijd voor het recht wordt gemanipuleerd, zodoende dat er een nieuwe 

chronologie van gebeurtenissen ontstaat. Het gaat om een fictieve regel die gesteund is op de 

retroactiviteit.367 De Romeinen legden met dit adagium de nadruk op de geboorte, maar deze 

opvatting komt niet overeen met de werkelijkheid. Het leven begint namelijk met de 

verwekking.368 Deze regel kan wel maar zijn uitwerking verkrijgen als het kind levend en 

levensvatbaar geboren wordt. Indien het kind levenloos ter wereld komt, kan hij niet genieten van 

de rechten die hem toekwamen in de zwangerschapsperiode vanaf de verwekking (supra 82 nr. 

146).  

 

152. Een voorbeeld om het voorgaande te verduidelijken: wanneer een kind niet levend of 

levensvatbaar wordt geboren en hem een nalatenschap toekomt, dan kunnen hijzelf en zijn 

erfgenamen hier de vruchten niet van plukken. Wanneer het daarentegen gaat om een levend en 

levensvatbaar geboren kind, dat daarna zou overlijden, komt de nalatenschap wel toe aan het kind 

waardoor zijn rechten op zijn erfgenamen zullen worden overgedragen.369 

 

153. Wanneer het gaat om een levenloos geboren kind na een zwangerschapsduur van 180 

dagen, wordt er gesproken van een miskraam en heeft er zelfs geen geboorte plaatsgevonden die 

de rechtspersoonlijkheid zou kunnen doen ontstaan.370  
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367 N. MASSAGER, Les droits de l’enfant à naître: le statut juridique de l’enfant à naître et l’influence des 
techniques de procréation médicalement assistée sur le droit de la filiation. Etude de droit civil., Brussel, Bruylant, 
1997, 386, nr. 205. 
368 R. DEKKERS, Handboek Burgerlijk recht, I. Inleiding – personenrecht – zakenrecht – overschrijving – verjaring, 
Brussel, Bruylant en Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1972, 42, nr. 46. 
369 R. DEKKERS, Handboek Burgerlijk recht, I. Inleiding – personenrecht – zakenrecht – overschrijving – verjaring, 
Brussel, Bruylant en Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1972, 41-42, nr. 46; R. DEKKERS en A. WYLLEMAN, 
Handboek burgerlijk recht, I, Personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 49, nr. 64. 
370 A. HEYVAERT, Het personen- en gezinsrecht ont(k)leed: theorieën over personen- en gezinsrecht rond een 
syllabus van de Belgische techniek, Gent, Mys en Breesch, 2001, 28, nr. 55. 
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154. Het ongeboren kind respectievelijk foetus is niet helemaal zonder rechten, maar deze 

rechten zijn voorwaardelijk en precair tot op het moment dat het kind levend en levensvatbaar 

wordt geboren.371 Het levenloos geboren kind of het levend geboren kind dat niet levensvatbaar is, 

zal deze rechten nooit hebben kunnen verwerven. Het had volgens de wetgever geen zin om ook 

rechtspersoonlijkheid toe te kennen aan levend geboren kinderen die in de fysiologische 

onmogelijkheid waren om te kunnen bestaan. Dit is het zogenaamde ‘naisse pour mourir’.372  

C. Burgerrechtelijke versus strafrechtelijke persoonlijkheid 

155. Merkwaardig is dat in het Belgische recht de invulling van het begrip persoon een andere 

invulling heeft naargelang de rechtstak.373 Het strafrechtelijk persoonsbegrip valt niet geheel 

samen met het burgerrechtelijk persoonsbegrip.374 De burgerlijke rechtspersoonlijkheid moet dan 

ook afzonderlijk bekeken worden van de strafrechtelijke juridische persoonlijkheid. In een 

Cassatiearrest375 van 11 februari 1987, gemaakt door de tweede kamer van het Hof van Cassatie, 

werd er namelijk een nieuw principe belicht dat weergeeft dat de voorwaarden die moeten voldaan 

zijn om juridische persoonlijkheid te verkrijgen op burgerlijk vlak, niet getransponeerd kunnen 

worden naar het strafrechtelijk vlak.376 Daardoor wordt er door de strafwet bescherming verleend 

aan een kind tijdens de bevalling.377 Zo kan bijvoorbeeld een onvrijwillige doodslag worden 

vastgesteld door gebrek aan voorzichtigheid door een geneesheer of vroedvrouw, wanneer het 

kind dood wordt geboren tijdens de bevalling als gevolg van een fout of nalatigheid. Deze 

rechtspraak spreekt zich wel niet uit over het juridisch statuut van embryo’s of foetussen. Voor 

                                                        
371 G. POPELIER, “Het moeder-foetus konflikt”, Vl.T.Gez. 1995, (295) 298. 
372 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, 787, voetnoot 50. 
373 T. VANSWEEVELT, “Hoofdstuk 3. Het statuut van en het wetenschappelijk onderzoek op embryo’s.” in T. 
VANSWEEVELT en F. DEWALLENS, (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, Volume II, Rechten van patiënten: van 
embryo tot lijk, Antwerpen, Intersentia, 2014, 164, nr. 383. 
374 C. LEMMENS, “Levenseindebeslissingen en zwangere vrouwen. Recht op zelfbepaling of dwingt de foetus tot 
naastenliefde?”, T.Gez. 2010-2011, (303) 305, nr. 6. 
375 J.J. ANDRE, “De bescherming van de fysische integriteit van het kind in utero bij de geboorte”, (noot onder Cass. 
11 februari 1987), Vl.T.Gez. 1987, 41. 
376 M-F. LAMPE, “A propos du deuil périnatal - la norme à l’écoute de son modèle - du droit des personnes au droit 
de la famille”, RTDF 1990, (199) 208, nr. 13. 
377 M. EGGERMONT, “Een moeilijke bevalling. De ontwikkeling van de aansprakelijkheid van de vroedvrouw in 
België (19E-20E eeuw) in B. DEBAENST, en B. DELBECKE, (eds.), Vangnet of springplank?Het buitencontractuele 
aansprakelijkheidsrecht in een moderne samenleving (1804-heden), die Keure, Brugge, 98. 
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sommigen legt deze rechtspraak de weg open om de strafrechtelijke bescherming uit te breiden tot 

het prenatale leven. Anderen zijn dan weer voorstander om de strafrechtelijke bescherming te 

beperken tot handelingen die gesteld worden tijdens de bevalling.378 Het Hof concludeert ook 

uitdrukkelijk dat de onopzettelijke schadelijke handelingen die werden gesteld tijdens de 

bevalling, hieronder vallen.379  

 

156. Het arrest is gesteund op twee uitgangspunten. Zo geniet het kind van een specifieke 

bescherming380 vanaf het begin van de bevalling tegen gewelddadige aanvallen en is het bestaan 

van deze bescherming onafhankelijk van de burgerrechtelijke voorwaarden verbonden met de 

geboorte van een levend en levensvatbaar kind.381 Het levend geboren kind dat niet levensvatbaar 

is, wordt bovendien door artikel 396 Sw. niet alleen beschermt tegen opzettelijke aanslagen, maar 

ook tegen onopzettelijke aanslagen.382 

 

LELEU en LANGENAKEN zijn voorstander van de tendens van strafrechtelijke bescherming van 

de foetus en het embryo. Wel wijzen ze erop dat het aan te raden is om aan deze bescherming 

beperkingen te stellen. Wanneer de foetus of embryo een volledige bescherming zou hebben, zou 

dit kunnen leiden tot absurde taferelen. Vrouwen die zwanger zijn en de foetus of embryo 

verliezen na een spontane abortus zouden dan ook een reële kans hebben om strafrechtelijk 

vervolgd te worden. Rechtsbeginselen zoals het zekerheids- en proportionaliteitsbeginsel zouden 

hieronder kunnen lijden, waardoor er kans is op een verschillende behandeling van personen die 

de bescherming niet respecteren.383 

 

                                                        
378 M-F. LAMPE, “A propos du deuil périnatal - la norme à l’écoute de son modèle - du droit des personnes au droit 
de la famille”, RTDF 1990, (199) 208, nr. 13. 
379 M-F. LAMPE, “A propos du deuil périnatal - la norme à l’écoute de son modèle - du droit des personnes au droit 
de la famille”, RTDF 1990, (199) 208, nr. 13. 
380 Art. 396 Sw. Dat weergeeft dat doodslag gepleegd op een kind of dadelijk erna wordt kindermoord genoemd. 
Kindermoord wordt naar gelang van de omstandigheden gestraft als doodslag of als moord. 
381 M-F. LAMPE, “A propos du deuil périnatal - la norme à l’écoute de son modèle - du droit des personnes au droit 
de la famille”, RTDF 1990, (199) 208, nr. 13. 
382 M. NYS, Geneeskunde: recht en medisch handelen, Mechelen, Wolters Kluwer, 2016, 253, nr. 579.  
383 Y-H. LELEU en E. LANGENAKEN, “Quel statut pour l’embryon et le fœtus dans le champ juridique belge?” in 
the Belgian reports at the congress of Brisbane of the international Academy of Comparative law, Brussel, Bruylant, 
2002, 839 nr. 12. 
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§2. Levend maar niet levensvatbaar geboren kinderen en levenloos geboren kinderen, 

ongeacht de zwangerschapsduur. 

157. In de huidige meerderheidsopvatting384 verwerft een levenloos of niet levensvatbaar 

geboren kind geen rechtspersoonlijkheid omdat het niet levend en levensvatbaar ter wereld komt. 

Om de rechtspersoonlijkheid te kunnen verkrijgen, moet er voldaan worden aan drie cumulatieve 

voorwaarden (supra 75 nr. 130). De geboorte volstaat dus niet, indien het kind niet levend of niet 

levensvatbaar ter wereld komt (artikel 331bis BW, 725 BW en 906 BW).385  

 

158. Het verwekte kind dat niet levend of levensvatbaar ter wereld komt, is geen persoon in de 

burgerlijke zin van het woord.386 Geen enkel recht kan hem toekomen.387 

 

159. Door de vereiste van levensvatbaarheid voor het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid, 

volgt noodzakelijk dat levenloos geboren kinderen en levend maar niet levensvatbaar geboren 

kinderen in België nooit een juridische persoonlijkheid kunnen verkrijgen waardoor ze bijgevolg 

geen aanspraak kunnen maken op de rechtsgevolgen die de juridische persoonlijkheid met zich 

meebrengt.388  

 

160. Levenloos geboren kinderen kunnen in geen enkele Lidstaat van de Internationale 

Commissie voor de Burgerlijke Stand (ICBS) rechtspersoonlijkheid verwerven. 

 

161. Er zijn daarentegen wel bepaalde lidstaten waar de levensvatbaarheid geen vereiste is voor 

het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid, waardoor in sommige lidstaten kinderen die levend 

werden geboren maar niet levensvatbaar zijn ook juridische persoonlijkheid verwerven (infra 127 

nrs. 274-275). 

 
                                                        
384 O.a. Y-H. LELEU, E. LANGENAKEN, M-F. LAMPE, N. GALLUS en A-C. VAN GYSEL. 
385  R. DEKKERS en A. WYLLEMAN, Handboek burgerlijk recht, I, Personen- en familierecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, 49, nr. 64.  
386 M-F. LAMPE, “A propos du deuil périnatal - la norme à l’écoute de son modèle - du droit des personnes au droit 
de la famille”, RTDF 1990, (199) 207, nr. 13. 
387 P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2013, 28, nr. 39. 
388 M. DE THEIJE, “Commentaar bij art. 80bis BW”, in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), 
Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, 
Kluwer, losbl., 1997. 
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162. Heel belangrijk is het overigens om te vermijden dat er verwarring bestaat tussen de 

wettelijke vaststelling van het bestaan van een levenloos geboren kind en de (mogelijke) 

toekenning van rechtspersoonlijkheid. De toekenning van de rechtspersoonlijkheid van het 

ongeboren kind is namelijk niet de enige weg om maatschappelijke erkenning te verkrijgen voor 

het levenloos of niet levensvatbaar geboren kind.389  

 

AFDELING 5. (ON)MOGELIJKHEID TOT VASTSTELLING VAN EEN 
AFSTAMMINGSBAND  
 

163. De vraag die zich stelt is of naar Belgisch recht een afstammingsband wordt vastgesteld 

tussen de ouders en het levenloos geboren kind. Volgens de bepalingen rond levenloos geboren 

kinderen wordt er, wanneer er een aangifteplicht bestaat in hoofde van de ouders en er een 

registratie moet gebeuren, in de akte van aangifte van levenloos geboren kind de gegevens van de 

vader en de moeder opgenomen.390 Voor er naar een antwoord wordt gezocht omtrent het 

afstammingsvraagstuk voor levenloos geboren kinderen, wordt er eerst gekeken naar de regeling 

bij een levend en levensvatbaar kind. 

§1. Levend en levensvatbaar geboren kinderen 

A. Wettelijk vermoeden van afstamming 

164. Bij levend en levensvatbaar geboren kinderen wordt aangenomen dat het kind als moeder 

de persoon heeft die in de geboorteakte is vermeld.391 Dit wordt zeer duidelijk gesteld in het 

adagium ‘Mater semper certa est’.  

 

165. Wanneer de vader met de moeder getrouwd is, komt ook automatisch de vaderlijke 

afstamming van het kind vast te staan.392 Het adagium die dit weergeeft is “Pater is est quem 

nuptiae demonstrant”. De gegevens van de echtgenoot van de moeder (die dus de vader is op 

grond van de vaderschapsregel) worden ook in de geboorteakte van het kind opgenomen. Met de 

                                                        
389 C. ROMMELAERE, “Article 80bis du Code civil, deuil périnatal et droit”, Act.dr.fam. 2010, (25) 26, nr. 3. 
390 Art. 80bis, 2° BW. 
391 Art. 312 BW. 
392 Art. 315 BW. 
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wet van 2014393 is het ook mogelijk geworden dat het meemoederschap komt vast te staan op het 

ogenblik van de geboorte ten opzichte van de meemoeder.394  

 

Het kind dat geboren wordt binnen het huwelijk van de moeder met de vader of meemoeder 

verkrijgt een afstammingsband met de vader of meemoeder. Ook in het geval het kind 300 dagen 

na de ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk wordt geboren.395 Uitzonderingen op deze 

regel liggen vervat in de bepalingen 316 tot en met 317 BW. 

B. Erkenning langs vaderszijde en meemoederszijde 

166. Wanneer de ouders van het kind niet gehuwd zijn, dan zal het vaderschap maar vast komen 

te staan na de erkenning van het kind door de (biologische) vader.396 Het is pas vanaf dat moment 

dat er een juridische afstammingsband is gecreëerd tussen het kind en de vader waardoor de vader 

ook de juridische vader van het kind is geworden. Idem dito voor het meemoederschap.397 

 

167. Er zijn een aantal toelaatbaarheidsvereisten die gerespecteerd moeten worden, vooraleer er 

kan worden overgegaan tot de prenatale erkenning van een kind. Zo moet er de toestemming zijn 

van de vrouw die zwanger is van het kind. Zowel het vaderschap van de echtgenoot of het 

meemoederschap van de echtgenote van de aanstaande moeder mag niet vaststaan op het ogenblik 

van de geboorte.398 Voorts mag er geen absoluut huwelijksbeletsel bestaan tussen de aspirant-

erkenner en de zwangere vrouw waarvoor de koning geen ontheffing kan verlenen.399  

 

168. Telkens als het in zijn belang is wordt een verwekt kind als reeds geboren beschouwd 

(supra 79 nr. 142). Krachtens artikel 328 BW kan de erkenning dan ook geschieden ten gunste van 

                                                        
393 Wet 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder, BS 7 juli 2014, 51.703. 
394 Art. 325/2 BW. 
395 Art. 315 BW en art. 325/2 BW. 
396 Art. 319 BW. 
397 Art. 325/4 BW. 
398 Art. 319 BW en art. 325/4 BW. 
399 Art 321 BW en art. 325/4 BW; G. VERSCHELDEN, “Commentaar bij art. 328 BW”, in P. SENAEVE, F. 
SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 1997. 
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het verwekte kind. Bovendien is artikel 331bis BW niet van toepassing in de context van de 

erkenning omdat de erkenning geen rechtsvordering is die betrekking heeft tot de afstamming.400  

 

De wet van 20 februari 2017401 geeft aan dat een prenatale erkenning al kan plaatsvinden vanaf de 

prilste zwangerschap, op basis van een zwangerschapsattest dat is opgesteld door een geneesheer 

of een vroedvrouw.402 Hiermee wordt er een einde gesteld aan de praktijk in de burgerlijke stand 

om maar een prenatale erkenning toe te laten wanneer de bijkomende voorwaarde van een 

zwangerschap met een duur van meer dan 6 maanden was vervuld, die niet in de wet ingeschreven 

stond maar gebaseerd was op negentiende-eeuwse omzendbrieven403 in verband met doodgeboren 

kinderen.404  

 

169. Een prenatale erkenning krijgt echter maar uitwerking op het ogenblik dat het kind levend 

en levensvatbaar geboren wordt.405 De afstammingsband tussen de man of vrouw die het kind 

heeft erkend en het levend en levensvatbaar geboren kind, ook al sterft het kind na de vaststelling 

van de geboorte maar voor de aangifte ervan, komt vast te staan. In deze omstandigheden zal er 

zowel een geboorteakte (waarin de vrouw die van het kind is bevallen en de erkenner worden in 

opgenomen), als een overlijdensakte. Het kind is namelijk in het bezit geweest van rechten en 

plichten die op anderen kunnen overgaan, ongeacht hoe kort het kind in leven is geweest. 

 

Indien de vader van het kind er niet voor geopteerd heeft om het kind prenataal te erkennen, kan 

de vader het levend en levensvatbaar geboren kind ook gaan erkennen in de geboorteakte. 

 

                                                        
400 G. VERSCHELDEN, “Commentaar bij art. 328 BW”, in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN 
(eds.), Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, 
Kluwer, losbl., 1997. 
401 Wet 20 februari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, wat de prenatale erkenning van een kind door een 
niet-gehuwde ouder betreft, BS 22 maart 2017, 38.627. 
402 Art. 328, §3, tweede lid BW; G. VERSCHELDEN, “Vaderlijke erkenning mogelijk vanaf prilste zwangerschap”, 
Juristenkrant 2017, afl. 347, (1) 1. 
403 Omz. nr. 139 van 13 december 1848 van de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende de bevolkingsstatistiek 
en doodgeborenen, Bulletin du ministère de l’Interieur, 1848, 592; Omz. nr. 40 van 22 maart 1849, Bulletin du 
Ministère de l’Intérieur, 1849, 135. 
404 G. VERSCHELDEN, “Vaderlijke erkenning mogelijk vanaf prilste zwangerschap”, Juristenkrant 2017, afl. 347, 
(1) 1. 
405 Vr en Antw, Senaat 1990-1991, 30 juli 1991, 1975, (vr. nr. 117 DE LOOR van 23 mei 1991). 
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C. Erkenning langs moederszijde 

170. De prenatale moederlijke erkenning is onmogelijk door het adagium Mater semper certa 

est (art. 312, §1 BW j° art. 57, 2° BW), waarbij de wetgever er impliciet is vanuit gegaan dat het 

kind reeds geboren is. De vrouw die van het kind bevalt, wordt van rechtswege moeder doordat zij 

het kind heeft gebaard en haar naam in de geboorteakte moet worden vermeld.406 

 

171. Een vrouw kan bovendien het kind alleen gaan erkennen wanneer er geen moeder is 

opgenomen in de geboorteakte van het levend en levensvatbaar geboren kind. Dit kan 

bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de moeder bijvoorbeeld anoniem is gaan bevallen in het 

buitenland. 

§2. Levend maar niet levensvatbaar geboren kinderen 

172. Het vaststellen van een afstammingsband komt alleen maar toe aan kinderen die 

rechtspersoonlijkheid hebben verkregen. Een levend maar niet levensvatbaar geboren kind kan 

nooit de rechtspersoonlijkheid verkrijgen, waardoor het juridisch geen afstammingsbanden kan 

verkrijgen met zijn (biologische) ouders.  

 

§3. Levenloos geboren kinderen 

173. Artikel 80bis B.W. voorziet, ondanks de onmogelijkheid tot het vaststellen van 

afstammingsbanden, in de opname van de gegevens (datum van de geboorte, naam, voornaam en 

woonplaats) van de vader en de moeder in de akte van levenloos kind. Door recente wijzigingen 

aan voornoemde artikel is het ook mogelijk om gegevens van de ouders op te nemen in de akte 

wanneer de ouders niet gehuwd zijn of er geen erkenning heeft plaatsgevonden voor de geboorte 

van het levenloze kind. Het huwelijk is dus geen vereiste in de zin van een conditio sin qua non.407 

Op het verzoek van de vader of meemoeder en met de toestemming van de moeder kunnen ook de 

                                                        
406 G. VERSCHELDEN, “Vaderlijke erkenning mogelijk vanaf prilste zwangerschap”, Juristenkrant 2017, afl. 347, 
(1) 1. 
407 A. DE WOLF, “De rechtspositie van het doodgeboren kind en zijn ouder(s)”, RW 1998-99, (209) 216, vn 74 : deze 
verandering is volgens De WOLF zeer waarschijnlijk niet doorgevoerd omwille van het feit dat de wetgever 
progressief wou zijn. De reden ligt eerder in het gegeven dat in het jaar 1806, wanneer het decreet betreffende de 
regeling van levenloos geboren kinderen het licht zag, de wetgever er van uit ging dat kinderen binnen het huwelijk 
moesten geboren worden, teneinde enig recht te verwerven. 
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naam, de voornamen en de woonplaats van de vader of meemoeder die niet gehuwd is met de 

moeder en die het verwekte kind niet heeft erkend, worden vermeld.408 Deze mogelijkheid is een 

mooi voorbeeld van de erkenning door het recht van de betrokkenheid van ouders binnen een 

ouderlijk project.409  

Gelet op de geest van de wet moet er in de akte van levenloos geboren kind ook melding worden 

gemaakt van de met de moeder gehuwde vader of meemoeder die voldoet aan de 

toepassingsvoorwaarden van artikel 316bis BW, in het geval dat de moeder en de vader in staat 

zijn om een gemeenschappelijke aangifte te doen of een gemeenschappelijke verklaring hebben 

afgelegd; of nog wanneer wegens gegronde redenen de verklaring werd opgenomen in een 

afzonderlijke akte. 

 

174. Een interpretatievraag die zich stelt in de wetgeving de lege lata omtrent het 

afstammingsrecht is of de noties ‘vader’ of ‘meemoeder’ en ‘moeder’ in artikel 80bis BW 

juridisch dan wel feitelijk worden bedoeld.410 Om te kunnen uitmaken welke draagwijdte er aan de 

gegevens van de ouders die in de akte worden opgenomen moet worden gegeven, wordt er een 

onderscheid gemaakt tussen een feitelijke invulling of een afstammingsgebonden invulling van het 

moederschap en het vaderschap.411 

 

De afstammingsgebonden connotatie gaat ervan uit dat de begrippen ‘moeder’ en ‘vader’ of 

‘meemoeder’ uit artikel 80bis B.W. moeten worden ingevuld op basis van de toepassing van de 

regels van het afstammingsrecht. Deze opvatting gaat er dus impliciet maar zeker van uit dat ten 

aanzien van het doodgeboren kind afstammingsbanden ontstaan. 

 

De feitelijke invulling stelt dat door het feit dat het levenloos geboren kind geen 

rechtspersoonlijkheid bezit, er daarom juridisch geen ‘moeder’ en ‘vader’ of ‘meemoeder’ kunnen 

worden vastgesteld in de akte van levenloos geboren kind. De begrippen ‘moeder’ en ‘vader’ of 
                                                        
408 G. VERSCHELDEN, “Het hervormde afstammingsrecht : een nieuw compromis tussen biologisch en sociaal 
ouderschap”, RW 2007-08, (338) 349, nr. 48.  
409 N. GALLUS, en A-C. VAN GYSEL, Le droit de la filiation: rôle de la vérité socio-affective et de la volonté en 
droit belge, Brussel, Larcier, 2009, 285, nr. 268. 
410 A. HUYGENS en F. SWENNEN, Vragenlijst levenloos geboren kind, onuitg., (1) 9. 
411 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, 798, nr. 39. 
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‘meemoeder’ die worden opgenomen in een akte van levenloos geboren kind moeten bijgevolg 

worden beschouwd als ‘moeder’ en ‘vader’ of ‘meemoeder’ in de biologische zin van het 

woord.412 

 

Op grond van de parlementaire voorbereidingen bij de wet van 27 juni 1999 lijkt het erop dat de 

wetgever de begrippen oorspronkelijk wel in de juridische zin bedoelde. Dit leidde niet altijd tot 

het gewenste resultaat. Met de afstammingswet van 2006 werd in artikel 80bis BW dan ook 

aangevuld dat de naam van de vader die niet met de moeder gehuwd is maar het kind heeft erkend 

overeenkomstig artikel 328 BW, ook kan worden ingeschreven.  

 

Deze aanpassing was eigenlijk overbodig omdat in de rechtsleer al unaniem werd aangenomen dat 

de begrippen ‘vader’ en ‘moeder een feitelijke connotatie hadden. Dit werd bevestigd in een 

omzendbrief van 7 mei 2007. Het kind waarvoor een akte wordt opgemaakt bezit namelijk geen 

juridische persoonlijkheid413 Dit houdt in dat de ambtenaar van de burgerlijke stand zich in 

principe kan vergewissen van de juiste toestand van de partijen op het ogenblik van de opmaak 

van de akte van levenloos kind. Alleen voor de vermelding van de naam van de vader of de 

meemoeder die niet onder het vermoeden van vaderschap/meemoederschap vallen en het kind niet 

prenataal hebben erkend, lijkt de moeder op dit moment over een vetorecht te beschikken.414 

 

175. Het levenloos geboren kind zal zelfs geen afstammingsband verkrijgen met de vrouw die 

het kind gebaard heeft.415 Naar aanleiding van de hervorming van het afstammingsrecht, heeft de 

toenmalige minister van justitie in een omzendbrief416 daarbij ook bevestigd dat de akte van 

                                                        
412 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, 800, nr. 40. 
413 G. VERSCHELDEN, “Commentaar bij art. 328 BW”, in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN 
(eds.), Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, 
Kluwer, losbl., 1997. ; G. VERSCHELDEN, Afstamming in APR, Mechelen, E-Story Scientia, 2004, 93, nr. 100. 
414 F. SWENNEN, Vragenlijst levenloos geboren kind, onuitg, (1) 10. 
415 G. VERSCHELDEN, Afstamming in APR, Mechelen, E-Story Scientia, 2004, 92, nr. 99. 
416 Circ. 7 mei 2007 betreffende de wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 
met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan, BS 30 mei 2007, p. 29211. 
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aangifte van levenloos kind waarin de gegevens van de vader of meemoeder worden vermeld, de 

afstamming van het levenloos geboren kind niet vaststelt.417  

 

176. Rechtsvorderingen met betrekking tot de afstamming zijn niet ontvankelijk indien het kind 

niet levensvatbaar geboren is.418 De vordering tot vaststelling van de afstamming kan geen 

oorzaak hebben en de eiser kan er namelijk ook geen belang bij hebben.419 Dit kan nochtans in 

bepaalde situaties in strijd zijn met het recht op de bescherming van het privé- of gezinsleven van 

de ouders.420  

 

Een voorbeeld van zo een situatie is de onmogelijkheid om een naam te kunnen geven aan het 

levenloos geboren kind, via afstammingsbanden om, die de biologische afstamming weerspiegelt. 

Dit zou het geval zijn als het kind wettelijk wordt toegeschreven aan een “vader” die niet de 

werkelijke verwekker is, en de wet niet voorziet in een rechtsvordering betreffende de afstamming 

(artikel 331bis BW). 

 

Het staat vast dat artikel 331bis BW van toepassing is op artikel 312, 318, 314 en 322 BW. 

Onenigheid bestaat over het feit of het artikel ook van toepassing is op artikel 319bis BW 

(homologatie van een erkenning) en artikel 320 BW (machtiging tot erkenning) wanneer het gaat 

om een kind dat wel al is verwekt, maar nog niet geboren. Een grote meerderheid van de rechtsleer 

en rechtspraak is van mening dat deze vorderingen wel mogelijk moeten zijn en steunen zich dus 

niet op artikel 331bis BW, zoals de minderheid doet die de vraag negatief beantwoord.421 

 

Indien anders wordt geoordeeld houdt het Belgische recht een mogelijke schending in van het 

recht op privéleven van de biologische ouders. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn waar de 
                                                        
417 G. VERSCHELDEN, “Het hervormde afstammingsrecht : een nieuw compromis tussen biologisch en sociaal 
ouderschap”, RW 2007-08, (338) 349, nr. 48.  
418 Art. 331bis BW;  J., GERLO, Handboek voor familierecht; 1. Personen- en familierecht, Brugge, Die keure, 2003, 
22, nr. 48.  
419 A. HEYVAERT en R. VANCRAENENBROECK, “Commentaar bij art. 331bis BW”, in P. SENAEVE, F. 
SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 1997. 
420 F. SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 43, nr. 71. 
421 A. HEYVAERT en R. VANCRAENENBROECK, “Commentaar bij art. 331bis BW”, in P. SENAEVE, F. 
SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 1997. 
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biologische vader het verzoek om in de akte te worden vermeld niet kan doen door het feit dat er 

een andere man als vader in de akte wordt opgenomen. Toch gaat het hier maar over een 

mogelijke schending. De feitenconstellatie die aanleiding gaf tot het arrest Znamenskaya/Rusland 

was bijzonder specifiek (supra 43 nr 66.) en bij de oordeelsvorming van het Hof werd er veel 

nationale wetgeving bij betrokken.422 Om deze redenen is het afwachten tot een andere uitspraak 

van het EHRM om duidelijker te kunnen beoordelen of het Belgische recht strijdig is met de 

rechtspraak van het Hof. 

 

177. Een prenatale erkenning van een levenloos geboren kind heeft geen uitwerking doordat het 

kind niet levend en levensvatbaar ter wereld kwam.423 De prenatale erkenning vervalt bij gebrek 

aan voorwerp.424 Een levenloos geboren kind kan ook niet worden erkend omdat het geen 

juridische persoonlijkheid heeft en daarom ook geen drager kan zijn van rechten en plichten.425 De 

situaties en effecten die in de prenatale periode zijn gecreëerd voor het ontstaan van de familiale 

status in het voordeel van het kind dat verwerkt is, worden retroactief vernietigd in het geval dat 

het kind levenloos of niet levensvatbaar wordt geboren.426 
 

AFDELING 6. NAAMRECHT  
 

§1. Levend geboren kinderen, ongeacht het tijdstip van geboorte 

 

178. Een naam en een voornaam kunnen alleen maar worden toegekend aan een persoon 

wanneer die rechtspersoonlijkheid verworven heeft en dus levend en levensvatbaar wordt 

                                                        
422 . 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, 819, nr. 80. 
423 G. VERSCHELDEN, “Deel III. De moederlijke en de vaderlijke erkenning” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en 
G. VERSCHELDEN, (eds.), De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (87) 177, nr. 
330.  
424 H. DE PAGE en J-P. MASSON, Traité élémentaire de droit civil belge. Les personnes, Volume I1, Brussel, 
Bruylant, 1990, 888-889, nr. 889. 
425 G. VERSCHELDEN, “Het hervormde afstammingsrecht: een nieuw compromis tussen biologisch en sociaal 
ouderschap”, RW 2007-08, (338) 349, nr. 48. 
426 Verviers, 30 maart 1981, RTDF 1981, 324-325; N. MASSAGER, Les droits de l’enfant à naître: le statut juridique 
de l’enfant à naître et l’influence des techniques de procréation médicalement assistée sur le droit de la filiation. 
Etude de droit civil., Brussel, Bruylant, 1997, 388, nr. 206. 
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geboren.427 Het levend en levensvatbaar geboren kind moet verplicht zowel een naam als een 

voornaam dragen.428 Deze naam en voornaam van het geboren kind moet worden opgenomen in 

de geboorteakte.429 De naam duidt in principe aan tot welke familie een persoon behoort en is in 

beginsel een afstammingsrechtelijk gevolg.430 

 

179. Welke naam zal het levend en levensvatbaar ter wereld gekomen kind dan moeten dragen? 

Wanneer enkel het moederschap vaststaat, krijgt het kind de naam van de moeder.431 In het geval 

dat daarentegen enkel het vaderschap vaststaat, krijgt het kind de naam van de vader.432 Er is 

sprake van een keuzemogelijkheid voor de ouders wanneer het moederschap met het vaderschap 

of het meemoederschap tegelijk vaststaat.433 Dit is het geval wanneer het gaat om een getrouwd 

koppel, er een prenatale erkenning of een erkenning in de geboorteakte heeft plaatsgevonden. De 

keuzemogelijkheden waaruit de ouders kunnen kiezen zijn de naam van de vader, de naam van de 

moeder, of de dubbele naam samengesteld uit hun twee namen, in de door hen gekozen volgorde 

met niet meer dan één naam voor elk van hen. Wanneer er echter geen keuze wordt gemaakt of er 

is sprake van onenigheid tussen de vader en de moeder, krijgt het kind de dubbele naam van de 

vader en de moeder in alfabetische volgorde.434 In geval van onenigheid of afwezigheid van keuze 

tussen de moeder en de meemoeder zal het kind de dubbele alfabetisch geordende naam van de 

moeder en de meemoeder verkrijgen.435 

 

180. Wanneer wordt vastgesteld door de behandelende geneesheer of vroedvrouw dat het kind 

levend en levensvatbaar geboren is, verkrijgt het kind een geboorteakte waarin zijn naam en 

voornaam moet worden opgenomen, zelfs in het geval dat het kind sterft voor de opmaak van de 

geboorteakte. In dat geval zal er niet alleen een geboorteakte, maar ook een overlijdensakte 

moeten worden opgemaakt. 

 
                                                        
427 A. DE WOLF, “De rechtspositie van het doodgeboren kind en zijn ouder(s)”, RW 1998-99, (209) 211, nr. 10. 
428 Cass. 19 mei 1873, pas. 1873, 181-188; C. CASTELEIN, “De naam van het perinataal overleden kind”, NJW 2002, 
(408) 408, nr. 4. 
429 Art. 57, 1° BW. 
430 A. HUYGENS en F. SWENNEN, Vragenlijst levenloos geboren kind, onuitg., (1) 10. 
431 Art. 335, á 2, eerste lid BW. 
432 Art. 335, á, 2, tweede lid BW. 
433 Art. 335, á 1 BW. 
434 Art. 335, á 2, tweede lid, in fine BW. 
435	Art. 335ter, á 1, tweede lid BW. 



 

 

97 

181. Voor het vaststellen van het vaderschap (artikel 319 BW) of meemoederschap (artikel 

325/4 BW) bij een ongehuwd koppel, is een erkenning van het kind noodzakelijk. Wanneer er niet 

is overgegaan tot prenatale erkenning kan er nog worden overgegaan tot een erkenning in de 

geboorteakte, zodat zowel het vaderschap of het meemoederschap tegelijkertijd vaststaat met het 

moederschap en er een keuzerecht omtrent de naam is. Wanneer het kind dat levend wordt 

geboren echter sterft voor de opmaak van de geboorteakte, kan deze erkenning niet meer 

plaatsvinden. Bijgevolg zal het kind de naam van zijn vader of meemoeder ook niet kunnen 

dragen.436  

 

Dit gegeven kan leiden tot schrijnende situaties waarbij een vader of meemoeder bijvoorbeeld drie 

andere levend en levensvatbaar geboren kinderen heeft erkend waardoor die kinderen zijn/haar 

naam dragen. Het vierde kind overlijdt echter vooraleer het kind werd erkend, waardoor de vader 

resp. meemoeder het kind niet meer kan erkennen en het dus ook zijn/haar naam niet kan geven, 

waardoor met het vierde overleden kind alleen de afstamming met de moeder vaststaat. Het vierde 

kind zal als gevolg hiervan de naam van de moeder krijgen.437 

 

§2. Levend maar niet levensvatbaar geboren kinderen 

182. Net zoals het vaststellen van een afstammingsband (supra 91 nr. 172). komt verkrijgen van 

een familienaam alleen maar toe aan kinderen die rechtspersoonlijkheid hebben verkregen. De 

naam is namelijk een rechtsgevolg die de rechtspersoonlijkheid met zich meebrengt. Een levend 

maar niet levensvatbaar geboren kind kan om deze reden geen familienaam verkrijgen. Weliswaar 

kan door de  ouders wel een voornaam gegeven worden aan het levenloos geboren kind. 

§3. Levenloos geboren kinderen meer dan 180 dagen na de verwekking 

183. Ten tijde van het decreet van 3 juli 1806 hadden de ouders niet de mogelijkheid om hun 

levenloos geboren kind een naam of een voornaam te geven. Het enige gegeven van het levenloos 

geboren kind dat werd opgenomen in de akte die werd opgemaakt was welk geslacht het kind had. 

Met de wet van 27 april 1999 werd de mogelijkheid voorzien voor de ouders om hun levenloos 

                                                        
436 C. CASTELEIN, “De naam van het perinataal overleden kind”, NJW 2002, (408) 409, nr. 5. 
437 C. CASTELEIN, “De naam van het perinataal overleden kind”, NJW 2002, (408) 409, nr. 5. 
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geboren kind een voornaam te geven. De vermelding van de voornaam in de akte van aangifte van 

een levenloos kind werd mogelijk gemaakt met het oog op een betere aanpak van de menselijke en 

psychologische kanten van het probleem omtrent de naamgeving van levenloos geboren 

kinderen.438  

Toch koos de wetgever uitdrukkelijk voor een facultatieve regelgeving om de ouders de 

keuzevrijheid te laten en te laten beslissen of ze het levenloos geboren kind al dan niet een 

voornaam of voornamen wilden geven.439 De wetgever was echter van mening dat het immers niet 

ondenkbaar is dat, zoals sommige mensen het emotioneel moeilijk hebben met het feit dat ze hun 

levenloos geboren kind geen voornaam kunnen geven, het verwerkingsproces van een aantal 

mensen door het verplicht toekennen van een voornaam aan het kind zal worden bemoeilijkt. Het 

vervullen van de formaliteiten bij een levenloos geboren kind kan als zeer pijnlijk worden ervaren. 

Het al dan niet geven van een voornaam is zeer subjectief en moet daarom facultatief blijven.  

 

Bovendien moet gewezen worden op het feit dat het vermelden van de voornaam van een 

levenloos geboren kind in de akte van aangifte van levenloos kind, geen enkel juridisch effect met 

zich meebrengt. De toekenning of verwerving van de juridische persoonlijkheid hangt alleen maar 

af van het feit dat het kind levend en levensvatbaar werd geboren.440 

 

184. In een vonnis van 26 oktober 1998 te Doornik441 werd er door de rechtbank al gesteld dat 

de ambtenaar van de burgerlijke stand, die een akte van aangifte van levenloos geboren kind 

opmaakt, niet mag weigeren om de voornaam van het kind in de akte op te nemen (artikel 79 

BW). In casu ging het over een kind dat geboren was op 28 april 1981 en een dag later overleed. 

Toch viel het kind onder de toen geldende toepassingsvoorwaarden van het decreet van 4 juli 

1806. Het kind werd levenloos vertoond aan de ambtenaar van de burgerlijke stand waardoor er 

namelijk geen enkele wettelijke reden voorhanden was om geen akte van aangifte van levenloos 
                                                        
438 Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door mevrouw Delcourt-Pêtre, Parl.St. Senaat 3 maart 
1994, nr. 3-623/4, 4. 
 
439 C. CASTELEIN, “De naam van het perinataal overleden kind”, NJW 2002, (408) 409, nr. 7.  
440 A. JONCKHEERE, “La loi du 27 avril 1999 introduisant un article 80bis dans le code civil et son histoire” (noot 
onder Doornik 26 oktober 1998), J.dr.jeun. 1999, afl 187, 53.  
441 Doornik 26 oktober 1998, J.dr.jeun. 1999, afl 187, 50-51, noot A. JONCKHEERE; 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), JLMB 1999, 1030-1034.  
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geboren kind op te maken. In 1981 werd de geboorte nog vastgesteld door de ambtenaar van de 

burgerlijke stand zelf. Het was pas in 1984 dat deze bevoegdheid werd gedelegeerd aan een 

geneesheer of vroedvrouw. Bovendien was het voor de wet van 27 april 1999 zo dat voor 

levenloos geboren kinderen geen voornaam kon worden opgenomen in de akte van levenloos 

geboren kind.  

 

De rechtbank beging hier wel de fout dat het rechten toekende aan het kind die voor de 

wetswijziging, en dus op het moment van het vonnis, niet konden worden toegekend.442 Het kind 

waarover het ging in het vonnis had namelijk op geen enkel moment een juridische 

persoonlijkheid of staat verkregen. Er was geen enkel bewijs voorhanden dat het kind moest 

genoemd worden, of geïndividualiseerd.443 

 

185. Met huidig artikel 80bis B.W. hebben de ouders wel de mogelijkheid om het levenloos 

geboren kind een voornaam toe te kennen. Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand weigert 

om de naam op te nemen in de akte, kan er bovendien wel een vordering worden ingesteld.444 

 

186. Een familienaam aan een levenloos geboren kind toekennen kan op dit moment niet omdat 

de familienaam een gevolg is van de afstamming. Deze regeling inzake afstamming en zijn 

gevolgen is alleen van toepassing wanneer het subject rechtspersoonlijkheid verwerft (supra 74 nr. 

129). Wanneer een kind levenloos ter wereld komt, is de afstamming niet juridisch vastgesteld, 

ook niet ten aanzien van de vrouw die van het kind bevallen is.  

 

In de rechtspraak wordt dit fel bekritiseerd. Zo zijn DE WOLF en SENAEVE van mening dat er 

niet moet geredeneerd worden vanuit de rechten van het kind, maar wel vanuit de rechten van de 

                                                        
442 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), JLMB 1999, 1037.  
443 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), JLMB 1999, 1037.  
444 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), JLMB 1999, 1037.  
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ouders. Zij kunnen het kind een naam geven vanuit het recht op toekenning van de naam.445 Ook 

het arrest Znamenskaya tegen Rusland (supra 43 nr. 66) gaat uit van deze redenering.446 

 

§4. Levenloos geboren kinderen minder dan 180 dagen na de verwekking  

187. Als gevolg van het feit dat er geen aangifteplicht bestaat voor levenloos geboren kinderen 

na een zwangerschapsduur die de 180 dagen niet heeft bereikt, zal het levenloos geboren kind 

nooit officieel een voornaam of een naam kunnen dragen.447 

 

AFDELING 7. BEGRAVEN EN CREMEREN VAN LEVENLOOS GEBOREN KINDEREN 
 

§1. Levend en levensvatbaar geboren kinderen 

188. Levend geboren kinderen die achteraf overlijden moeten verplicht worden begraven of 

gecremeerd, zoals elke andere overleden persoon. 

§2. Levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens niet hebben 

behaald 

189. Bij de begraving of crematie van foetussen (dus met een zwangerschapsduur van minder 

dan 180 dagen) liggen de zaken iets anders en bestaan er verschillen in de mogelijkheden om over 

te gaan tot begraving of crematie. 

 

190. In het Vlaams gewest werd in de oorspronkelijke wet op de begraving en de crematie wel 

een onderscheid gemaakt naargelang de foetus minder of meer dan 12 weken oud was. De ouders 

van een overleden foetus na een zwangerschapsduur van 12 weken of meer hadden het recht om 

de foetus te begraven of te cremeren. De leeftijdsgrens die werd ingevoerd in de wet had echter 

niet tot gevolg dat het begraven of cremeren van levenloos geboren kinderen na een 

                                                        
445 A. DE WOLF, “De rechtspositie van het doodgeboren kind en zijn ouder(s)”, RW 1998-99, 212, nrs. 13-15; C. 
ROMMELAERE, “Article 80bis du Code civil, deuil périnatal et droit”, Act.dr.fam. 2010, (25) 32, nr. 21. 
446 §31 EHRM 2 juni 2005, nr. 77785/01, Znamenskaya/Rusland. 
447 C. CASTELEIN, “De naam van het perinataal overleden kind”, NJW 2002, (408) 410, nr. 10.  
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zwangerschapsduur van minder dan 12 volle weken niet mogelijk of verboden zou zijn.448 Toch 

werd dit gegeven als discriminerend aangevoeld door ouders wie een foetus met een 

zwangerschapsduur van minder dan 12 weken verloren. Daarom werd deze leeftijdsvereiste van 

12 weken uit de wet geschrapt waardoor nu alle ouders van foetussen, ongeacht hun leeftijd, het 

recht hebben om de foetus te begraven of te cremeren.  

 

191. Onduidelijk is wie onder het begrip ‘ouders’ moet worden begrepen. Juridisch is er immers 

geen sprake van ouders omdat het kind dat levenloos is geboren geen juridische persoon is. 

Volgens WUYTS is de kern gelegen in de eerbiediging van het privéleven van personen die een 

nauwe band hebben ontwikkeld met het ongeboren kind.449 

 

192. De omzendbrief van 10 maart 2006450 wijst erop dat het grondwettelijk beginsel van 

gelijkheid tussen de burgers451 eist dat op iedere begraafplaats de mogelijkheid wordt geboden dat 

het stoffelijk overschot van een levenloos geboren kind begraven kan worden of dat de asurn kan 

begraven worden of bijgezet worden in het columbarium. De as kan eveneens op het daartoe 

bestemde perceel van iedere begraafplaats of op de aan het grondgebied van België grenzende 

territoriale zee uitgestrooid worden. In de omzendbrief wordt het levenloos geboren kind 

beschouwd als burger en aldus als een juridische persoon aanzien. Alle mogelijkheden inzake 

lijkbezorging moeten dus ook openstaan voor levenloos geboren kinderen na 12 weken 

zwangerschap en op uitdrukkelijke vraag van de ouders.452 

 

193. De ordonnantie van het Brussels Gewest en het decreet van het Waals Gewest spreken over 

een termijn vanaf 15 weken zwangerschap. Dit wil echter niet zeggen dat foetussen geboren na 

een zwangerschapsduur van minder dan 15 weken niet kunnen begraven of gecremeerd worden. 

Het is wel zo dat de ouders van foetussen met een levensduur van minder dan 15 weken niet 

automatisch het recht hebben in het Brussels en Waals Gewest om hun foetus te begraven en te 

cremeren. 

                                                        
448 T. WUYTS, “Art. 15 Decreet 16 januari 2004”, in Comm. Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., 2009, nr. 24. 
449 T. WUYTS, “Art. 15 Decreet 16 januari 2004”, in Comm. Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., 2009, nr. 24. 
450 Omz. betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en 
de uitvoeringsbesluiten, BS 7 april 2006, 19.531. 
451 RvS 7 juli 1975, nr. 17114 (arrest Kinrooi), 679-681. 
452 T. WUYTS, “Art. 15 Decreet 16 januari 2004”, in Comm. Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., 2009, nr. 25. 
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194. Een onduidelijkheid die heerst betreft de vraag of de ambtenaar van de burgerlijke stand 

ook in de gevallen waarbij de (regionale) wetgever de begraving en crematie heeft mogelijk 

gemaakt onder de grens van 180 dagen, voorafgaand verlof moet verlenen. Het begraven zonder 

verlof is immers strafbaar.453 Artikel 77 BW stelt echter dat er door de ambtenaar van de 

burgerlijke stand voorafgaand verlof wordt gegeven nadat deze zich van het overlijden heeft 

vergewist. Dit kan aan de hand van een overlijdensakte of een akte van aangifte van levenloos 

kind.454 Zo een akte van aangifte van levenloos kind wordt echter niet opgesteld wanneer het kind 

levenloos wordt geboren onder de grens van 180 dagen.  

 

195. Twee stellingen kunnen worden verdedigd in de rechtsleer. De ene opvatting luidt dat de 

regel die het begraven zonder verlof strafbaar maakt, algemeen is geformuleerd. Dit impliceert dat 

er door de ambtenaar van de burgerlijke stand verlof zal moeten worden verleend voor alle 

gevallen waarin er wordt begraven of gecremeerd. De andere zienswijze is dat er geen verplichting 

bestaat om voorafgaand verlof te verlenen voor het begraven of cremeren van levenloos geboren 

onder de 180 dagen, nu er geen aangifteverplichting geldt voor hen.455 

 

De meerderheidsstelling stelt dat levenloze kinderen geboren na minder dan 180 dagen 

zwangerschap geen toelating tot begraving of crematie vereisen. Toch wordt in de rechtsleer ook 

aangeraden om een aanvraag tot toelating te doen bij de bevoegde dienst voor levenloos geboren 

kinderen na een zwangerschapsduur van minder dan 180 dagen, zodat er bij een eventuele 

begraving of crematie van een foetus zich geen problemen meer kunnen stellen omtrent de 

goedkeuring.456  

 

 

 

 

                                                        
453 Art. 315 Sw. 
454 A. HUYGENS en F. SWENNEN, Vragenlijst levenloos geboren kinderen, onuitg., 14. 
455 A. HUYGENS en F. SWENNEN, Vragenlijst levenloos geboren kinderen, onuitg., 14. 
456 A. DE WOLF, “De rechtspositie van het doodgeboren kind en zijn ouder(s)”, RW 1998-99, (209) 211, nr. 9; A. 
ROLAND en TH. WOUTERS, Guide pratiqie de l’officier de l’état civil, Brussel, Larcier, 1963, 299, nr 916; Omz. 
nr. 40 van 22 maart 1849, Bulletin du Ministère de l’Intérieur, 1849, 135. 
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§3. Levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens hebben behaald 

196. In principe moet er enkel toelating tot begraving of crematie worden verkregen voor 

kinderen waarvoor een geboorteakte of een akte van levenloos geboren kind werd opgemaakt.457 

Nadat de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn toestemming heeft verleend overeenkomstig 

artikel 77 BW, moet het levenloos kind begraven of gecremeerd worden. 

 

197. Op het vlak van begraving en crematie wordt er geen onderscheid gemaakt tussen 

levenloos geboren kinderen en andere overledenen.458 Het menselijk lichaam wordt na overlijden 

‘lijk’ genoemd en impliceert een levend en levensvatbaar geboren persoon dat overleden is. Het 

woord lijk wordt echter ook gebruikt in de context voor kinderen die levenloos of niet 

levensvatbaar ter wereld zijn gekomen.459 De wetgever heeft de levenloos geboren kinderen die de 

levensvatbaarheidsgrens hebben bereikt, wel niet uitdrukkelijk als lijk beschouwd. Zij worden 

echter wel impliciet als lijk beschouwd.460 Hierdoor wordt er in de rechtsleer verdedigd dat er een 

lijk kan ontstaan met de daaraan verbonden bescherming, vanaf het moment van de verwekking.461 

Dit moet echter genuanceerd worden want de bescherming die aan levenloos of niet-levensvatbaar 

geboren kinderen wordt geboden is eerder relatief (supra 87 nr. 158).  

 

HOOFDSTUK III. LEVENLOOS GEBOREN KINDEREN DE LEGE FERENDA 
 

AFDELING 1. WETSVOORSTELLEN 
	

198. Vanuit verschillende hoeken462 weerklinkt de vraag om de bestaande regelgeving 

betreffende levenloos geboren kinderen aan te passen aan de noden van de huidige samenleving. 

Er gaat duidelijk een vraag op naar uniformisering van de verscheidene relevante aspecten die 

                                                        
457 Luik 23 mei 1890, pas., 1890, II, 331; A. ROLAND en TH. WOUTERS, Guide pratique de l’officier de l’état civil, 
Brussel, Larcier, 1963, 299, nr. 915. 
458 T. WUYTS, “Art. 15 Decreet 16 januari 2004”, in Comm. Pers., Mechelen, Kluwer, losbl., 2009, nr. 24. 
459 T. VANSWEEVELT en F. DEWALLENS, “Deel V. Het eindigend leven. Hoofdstuk IX. Het juridisch statuut van 
het lijk.” in VANSWEEVELT, T. en DEWALLENS, F., (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, Volume II, Rechten van 
patiënten: van embryo tot lijk, Antwerpen, Intersentia, 2014, (1559) 1559, nr. 2854.  
460 F. SWENNEN, “ “Dance me to the children who are asking to be born” Over levenloos geborenen en 
ongeborenen”, TPR 2016, 414, nr. 10. 
461 R. DIERKENS, lichaam en lijk. Raakpunten van recht en geneeskunde, Brugge, die Keure, 1962, nr. 204. 
462 O.a door zelfhulpgroep met lege handen [MLH] en Vereniging van Ouders van een Overleden Kind [OVOK]. 
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betrekking hebben op levenloos geboren kinderen. Met het oog hierop, werden er tussen  eind 

2014 en begin 2015 een aantal wetsvoorstellen463 ingediend die aanpassingen aan artikel 80bis 

BW voorzien en soms nog implicaties teweegbrengen in andere regelgeving en/of rechtstakken.  

 

199. Bovendien vermeldt het Belgische federale Regeerakkoord van 10 oktober 2014464 dat er 

nieuwe wetgeving rond de naam en de registratie van levenloos geboren kinderen zal worden 

uitgewerkt. De beleidsverklaring465 van minister Koen Geens voegt hier nog aan toe dat de nieuwe 

wetgeving bij het onderdeel van de registratie rekening zal houden met de evoluties van de 

neonatologie waar de grens van de levensvatbaarheid lager ligt dan de grens die gehanteerd wordt 

in het BW. Ook zal de mogelijkheid worden voorzien om het kind, naast een voornaam, een 

familienaam te geven zonder dat dit tot enig ander rechtsgevolg aanleiding zal geven. 

 

200.  Begin maart 2015 werd het dossier omtrent de problematiek van levenloos geboren 

kinderen terug op de agenda van de Kamercommissie Justitie geplaatst. 

 

201. Al een heel aantal voorgaande legislaturen heerst de intentie echter om de regelgeving met 

betrekking tot levenloos geboren kinderen humaner te maken. Toch is er tot op de dag van 

vandaag nog niks concreets gekomen uit al die verscheidene wetsvoorstellen die door de jaren 

heen werden ingediend. In dit onderdeel van deze masterproef zal de focus echter worden gelegd 

op de vier wetsvoorstellen466 tot wijziging van de regelgeving betreffende levenloos geboren 

kinderen die werden gedaan in de 54ste legislatuur, en die tot op de dag van vandaag nog steeds 

hangende zijn voor de kamer van volksvertegenwoordigers.  

 

 

 

                                                        
463  
464 Federaal Regeerakkoord 10 oktober 2014, Parl.St. 2014-2015, nr 54-2/1, 126. 
465 Beleidsverklaring 17 november 2014, Parl.St. 2014-2015, nr. 54/2/18, 30. 
466 Wetsvoorstel (S. BECQ e.a.) tot wijziging van de regelgeving betreffende levenloos geboren kinderen, Parl.St. 
Kamer BZ 2014, nr. 54-243/1 (10 september 2014); Wetsvoorstel (C. FONCK c.s.) betreffende de levenloos geboren 
kinderen, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-56/1 (24 oktober 2014); Wetsvoorstel (P. VANVELTHOVEN e.a.) 
houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat levenloos geboren kinderen betreft, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 
54-81/1 (20 januari 2015); Wetsvoorstel (C. VAN CAUTER e.a.) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de 
aangifte van het doodgeboren kind betreft, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-957/1 (12 maart 2015). 
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§1. Huidige wetsvoorstellen 

202. Wat het belang van een hervorming van de regelgeving van het levenloos geboren kind 

nog meer in de verf zet is dat de verscheidene wetsvoorstellen werden ingediend door 

verscheidene fracties. Vele elementen van wetsvoorstellen uit voorgaande legislaturen worden 

echter telkens hernomen.  

 

Het eerste wetsvoorstel van 10 september 2014 werd ingediend door de Christen-Democratisch en 

Vlaamse partij (CD&V) in een buitengewone zitting dat een overgenomen tekst is van een 

voorstel in de senaat.467 Het beoogt op basis van een viertal krachtlijnen, een modernisering en 

humanisering van de huidige regelgeving.  

 

In een wetsvoorstel van 24 oktober 2014468 dat werd ingediend door de fractie centre démocrate 

Humaniste (cdH) werd een wetsvoorstel van de vorige legislatuur met nummer 53-2301/001 

hernomen. In dit wetsvoorstel wordt er duidelijk gepleit om de uiteenlopende handelswijzen van 

ziekenhuizen te gaan harmoniseren en de levensvatbaarheidsgrens in overeenstemming te brengen 

met de evoluties in de neonatologie. De voornaamste doelstelling bestaat er echter in om de rouw 

van de ouders te erkennen wanneer zij daartoe de behoefte voelen, en dit ook onder de grens van 

180 dagen na de verwekking. Het wetsvoorstel beoogt daarom drie trappen in te stellen in de duur 

van de zwangerschappen. Het gaat om de trappen: vanaf 180 dagen na de verwekking; tussen de 

140ste en de 179ste dag na de verwekking; en tussen de 106de en de 139ste dag van de 

verwekking. 

 

In het wetsvoorstel van 20 januari 2015469 houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat 

levenloos geboren kinderen betreft, die werd gedaan door de fractie ‘socialistische partij anders’ 

(sp.a) worden vooral ingrepen beoogd die de wetgeving betreffende het levenloos geboren kind 

actualiseren en menselijker maken 

                                                        
467 Wetsvoorstel (S. BECQ e.a.) tot wijziging van de regelgeving betreffende levenloos geboren kinderen, Parl.St. 
Kamer BZ 2014, nr. 54-243/1 (10 september 2014). 
468 Wetsvoorstel (C. FONCK c.s.) betreffende de levenloos geboren kinderen, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-56/1 (24 
oktober 2014). 
469 Wetsvoorstel (P. VANVELTHOVEN e.a.) houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat levenloos geboren 
kinderen betreft, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-81/1 (20 januari 2015). 
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Het vierde en laatste wetsvoorstel470 betreft één van de fractie Open Vlaamse liberalen en 

democraten (Open Vld) van 12 maart 2015 dat gebaseerd is op wetsvoorstellen vanuit de 

legislatuur 52 en 53. Zij hebben vooral tot doel het leed van de ouders te verzachten en het 

toepassingsgebied van de regelgeving open te trekken. 

203. De diepgaandere bespreking van volgende wetsvoorstellen zal gebeuren volgens dezelfde 

indeling die werd gehanteerd bij de bespreking van de wetgeving de lege lata. Enkel de 

wijzigingen die worden voorgesteld aan het huidig wetgevend kader worden vermeld. 

A. Terminologie 

204. CdH oppert voor de invoeging van het begrip ‘tekenen van leven’ van het kind en voor een 

verduidelijking van welke tekens van leven er precies in aanmerking moeten genomen worden 

voor het bepalen of het kind levend wordt geboren en achteraf overleden is, danwel of het gaat om 

een levenloos geboren kind.  

B. Registratie levenloos geboren kind/foetus 

205. In het wetsvoorstel van CD&V wordt er een registratiemogelijkheid voorzien voor alle 

levenloos geboren kinderen ongeacht de zwangerschapsduur. Bovendien resulteert volgens hen de 

verlaging van de levensvatbaarheidsgrens (infra) ook in een aangifteplicht bij de ambtenaar van de 

burgerlijke stand en de opmaak van een akte voor alle levenloos geboren kinderen vanaf 140 

dagen. Ingeval de zwangerschap minder dan 140 dagen duurde, maakt de ambtenaar van de 

burgerlijke stand enkel een akte van aangifte van levenloos geboren kind op wanneer de moeder, 

de vader of beiden dit verzoeken. Het verzoek van de vader is echter enkel mogelijk indien hij 

gehuwd is met de moeder, het kind erkend heeft volgens artikel 328 BW of de moeder haar 

toestemming heeft gegeven tot de opmaak van de akte.  

 

206. De fractie cdH stelt dat er een specifieke verklaring moet worden afgegeven voor het 

levenloos kind dat geboren wordt na een minimum zwangerschapsduur van 180 dagen en geen 

enkel teken van leven vertoont, door de gemeentebesturen dat geen uittreksel meer is uit de 
                                                        
470 Wetsvoorstel (C. VAN CAUTER e.a.) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de aangifte van het 
doodgeboren kind betreft, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-957/1 (12 maart 2015). 
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overlijdensakte. De introductie van een specifieke verklaring moet het mogelijk maken om de 

‘geboorte’ van het levenloze kind te officialiseren en zo de ouders erkenning te bieden voor het 

kind dat zij hebben verloren. Daarenboven worden nog twee bijzondere registers voorzien. Het 

eerste register zou gelden voor levenloze kinderen geboren tussen de 140ste en de 179ste dag na 

hun verwekking en geen enkel teken van leven hebben vertoond. Het register zou kunnen 

gehouden worden door de gemeente waar de ziekenhuisinstelling zich bevindt. Het tweede register 

zou de inschrijving van foetussen geboren na een zwangerschapsduur van 106 dagen tot en met 

139 dagen die geen tekenen van leven vertoonden mogelijk maken. Dit register zou kunnen 

gehouden worden binnen het ziekenhuis. Voor de inschrijving in deze twee bijzondere registers 

wordt er geen rekening gehouden met de levensvatbaarheid van het kind/foetus. 

 

207. Sp.a stelt in hun wetsvoorstel voor om de levenloos geboren kinderen vanaf 140 dagen na 

de verwekking, zowel in het geboorteregister als in het overlijdensregister te laten inschrijven. Het 

is volgens hen niet opportuun om een apart register op te maken waarin levenloos geboren 

kinderen worden opgenomen en er gebruik kan worden gemaakt van een inschrijving in het 

geboorteregister, aangezien er geen rechten in hoofde van de ouders kunnen ontstaan.  

 

208. Open Vld wil de mogelijkheid tot het opstellen van een akte van aangifte van levenloos 

geboren kind invoeren voor kinderen die levenloos geboren zijn na een zwangerschapsperiode 

vanaf ten volle 12 weken en geen enkel teken van leven vertoonden. Het is niet de bedoeling de 

ouders te dwingen tot aangifte van hun levenloos geboren kind. De registratie heeft een facultatief 

karakter voor kinderen die levenloos geboren worden na een zwangerschapsduur van 12 tot en met 

26 weken ingebouwd in de wet.  

C. Levensvatbaarheidsgrens 

209. CD&V pleit in hun wetsvoorstel om een aanpassing van de wettelijke 

levensvatbaarheidsgrens aan de evolutie van de neonatologie en deze expliciet in de wet in te 

schrijven. Dit houdt een verlaging in van de wettelijke levensvatbaarheidsgrens naar een grens van 

140 dagen postmenstruele leeftijd, hetgeen gelijk is aan 20 weken postconceptie of 22 weken 

postmenstruele leeftijd, die in de wereld van de neonatologie wordt aanvaard. 
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Het wetsvoorstel van cdH voorziet om de levensvatbaarheidsgrens in overeenstemming te brengen 

met de evoluties in de neonatologie. Niettemin wordt er gesteld dat men voorzichtig moet blijven 

en de bevolking niet mag doen laten geloven dat de levensvatbaarheidsgrens voortdurend kan 

verlaagd blijven worden met het oog op waardige omstandigheden. Daarom ligt volgens cdH de 

grens van de levensvatbaarheid op 140 dagen postconceptie.  

 

210. Sp.a wil de levensvatbaarheidsgrens verlagen naar 140 dagen na de verwekking. Het is niet 

de bedoeling om sociale en/of juridische rechten te gaan creëeren voor het levenloos geboren kind, 

maar enkel een identiteit te geven aan het levenloos geboren kind.  

D. Rechtspersoonlijkheid 

211. In alle wetsvoorstellen wordt er echter geen rechtspersoonlijkheid toegekend aan het 

levenloos geboren kind. Het is volgens hen onmogelijk om een juridische persoonlijkheid aan het 

kind toe te kennen om de reden dat het niet levend en levensvatbaar werd geboren en daarom geen 

rechten en plichten heeft kunnen verwerven. 

E. Afstamming 

212. Een ander belangrijk punt in het wetsvoorstel van CD&V is dat er wordt geijverd om het 

mogelijk te maken dat vorderingen tot betwisting van vaderschap kunnen worden ingesteld 

overeenkomstig artikel 318 BW en 332quinquies BW. Dit met de doelstelling om het Belgische 

recht in overeenstemming te brengen met de rechtspraak van het EHRM, meerbepaald met het 

arrest Znamenskaya. Op dit moment zijn alle rechtsvorderingen omtrent levenloos geboren 

kinderen onmogelijk gemaakt door artikel 331bis BW maar er moet een oplossing komen voor de 

zeldzame situaties waarin het vaderschap dat in de akte is opgenomen niet overeenstemt met de 

biologische werkelijkheid. Het rekening houden van het privéleven van alle betrokkenen en hun 

nabestaanden is hierbij belangrijk. Er wordt vanuit gegaan dat dit mogelijk moet zijn aangezien er 

geen afstammingsbanden kunnen ontstaan en dus ook niet worden betwist of gevestigd. 

 

213. In het wetsvoorstel van cdH wordt opgemerkt dat bij de geboorte van een levenloos kind 

de afstamming niet is vastgesteld aangezien het kind niet levend en niet levensvatbaar is geboren. 
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Er is vanuit deze fractie dan ook geen enkele intentie te bespeuren om een afstammingsband met 

het levenloos geboren kind mogelijk te maken. 

F. Naamrecht 

214. CD&V wil de mogelijkheid introduceren voor de ouders om het levenloos geboren kind 

een familienaam te geven wanneer ze dat verzoeken, ongeacht de duur van de zwangerschap. Het 

geven van een familienaam is volgens hen geen probleem aangezien het levenloos geboren kind 

nooit rechtspersoonlijkheid heeft verkregen (supra 87 nr. 159) en de familienaam daardoor ook 

geen enkel rechtsgevolg creëert in hoofde van het kind. Als basis voor de regelgeving omtrent de 

naam stelt men voor om te kijken naar artikel 355 BW en overeenkomstig die bepalingen een 

coherente regelgeving te krijgen.  

215. In tegenstelling tot het wetsvoorstel van CD&V beoogt het wetsvoorstel van cdH geen 

wijziging in de zin van de mogelijkheid om een familienaam in de akte te kunnen opnemen. Dit 

werpt volgens hen namelijk enkele vragen op naar rechtspersoonlijkheid en afstamming omdat de 

naam een gevolg is van de afstamming op basis van artikel 335 BW. Tevens, wanneer de naam 

mogelijk zou zijn om toe te kennen, brengt het ook een discriminatie met zich mee omdat door 

artikel 331bis BW alle rechtsvorderingen omtrent levenloos geboren kinderen als onontvankelijk 

worden beschouwd. In de bijzondere registers voor levenloze kinderen die geboren werden tussen 

de 140ste en de 179ste dag  na de verwekking, respectievelijk foetussen die geboren werden 

tussen de 106de en de 139ste dag na de verwekking, wordt er de mogelijkheid aan de ouders 

gelaten om het kind respectievelijk foetus een voornaam te geven. 

216. Zowel Sp.a als Open Vld willen de mogelijkheid voorzien voor de levenloos geboren 

kinderen na een zwangerschapsduur van 140 dagen vanaf de verwekking niet alleen een voornaam 

maar ook een familienaam op te nemen, vermits dit geen enkel rechtsgevolg met zich kan 

meebrengen.  

G. Begraving en crematie 

217. Volgens de visie van CD&V moet er een wettelijke plicht bestaan om levenloos geboren 

kinderen na een termijn van 140 dagen te cremeren of begraven. Daarbij wordt er ook de vraag 

geformuleerd naar een waardige behandeling van het stoffelijk overschot van een levenloos 
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geboren kind/foetus indien deze de termijn van 140 dagen niet heeft bereikt. Het is volgens hen 

namelijk onaanvaardbaar dat de foetus nog zou worden beschouwd als anatomisch afval. Daarom 

wil men de verplichting voor ziekenhuizen invoeren om het stoffelijk overschot van foetussen te 

cremeren in een erkend crematorium wanneer de ouders zelf niet hebben gekozen om de foetus te 

begraven of te cremeren.  

 

218. De visie van cdH daarentegen is dat ouders van foetussen of levenloos geboren kinderen 

tot de 179ste dag na de verwekking vrij moeten zijn om al dan niet te kiezen om een uitvaart te 

organiseren en hun foetus respectievelijk levenloos geboren kind al dan niet te begraven of te 

cremeren. 

H. Besluit 

219. De vier wetsvoorstellen die werden ingediend door verscheidene fracties bevatten 

verscheidene gemeenschappelijke raakvlakken. Toch werd er na de zitting van 30 juni 2015 geen 

bespreking meer gehouden en is het dossier van toen niet meer geëvolueerd. Dit komt omdat de 

fractie Mouvement Réformateur (MR) de behandeling van de zaak in de kamer blokkeert omdat 

de schrik in die fractie bestaat dat de mogelijk vernieuwde regelgeving omtrent levenloos geboren 

kinderen problemen zal opleveren voor het recht op abortus dat België heeft erkend en mogelijk 

heeft gemaakt in 1990.  

 

220. De vraag die zich stelt is of de mogelijkheid van het levenloos geboren kind een naam te 

geven en een verruiming door te voeren om de ‘ouders’ in de akte op te nemen die uit de 

bovenstaande besproken wetsvoorstellen volgt, niet het gevolg kunnen hebben dat de 

toelaatbaarheid van de vrijwillige zwangerschapsafbreking zou worden beperkt, minstens vanaf de 

vervroegde wettelijke levensvatbaarheidsgrens.471 In het wetsvoorstel van de cdH wordt dit echter 

uitdrukkelijk tegengesproken. Niettemin is dit precies de reden waarom één auteur een hervorming 

van artikel 80bis BW afwijst die daarenboven ook wordt gevolgd door een aantal academici en 

artsen (infra 116 nr. 236)472. Hierdoor is er recent nog een wetsvoorstel gekomen om sterk aan te 

                                                        
471 F. SWENNEN, “ “Dance me to the children who are asking to be born” Over levenloos geborenen en 
ongeborenen”, TPR 2016, 408, nr. 2. 
472 Y-H. LELEU, Droit des personnes et des familles, Brussel, Larcier, 2016, 68, nr. 48 
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geven dat het recht op vrijwillige zwangerschapsafbreking niet zal worden beperkt, maar nog zal 

worden uitgebreid.473 

 

AFDELING 2. IDEËEN EN SUGGESTIES AANGEHAALD IN DE RECHTSLEER 
 
§1. Terminologie 

221. VAN GEYSEL vindt de term ‘levenloos geboren kind’ de meest waardige. LELEU zegt 

dat hij eerder te vinden is voor de term ‘foetus’ maar dit maatschappelijk moeilijker ligt. Hij kan 

zich ook vinden in de term ‘kind’ op voorwaarde dat het altijd begeleid wordt door ‘levenloos 

geboren’ waardoor het duidelijk is dat het niet gaat om een persoon met juridische 

rechtspersoonlijkheid. SOSSON is meer te vinden voor de term ‘kind’ dan foetus, wat ook meer in 

de lijn ligt met het BW, maar stelt net zoals LELEU dat er een duidelijk onderscheid moet zijn 

tussen kinderen die rechtspersoonlijkheid bezitten, en kinderen wie geen rechtspersoonlijkheid 

bezitten doordat ze levenloos geboren zijn. 

 

222. Volgens VLAVABBS lijkt de term ‘levenloos geboren kind’ gevoelsmatig naar de 

beleving van de ouders het meest correct. Belangrijk is dat het woord ‘geboren’ in de term wordt 

opgenomen omdat het kind immers geboren is.474 

 

223. VERSCHELDEN is bovendien van mening dat de rechtsonzekerheid die heerst betreffende 

de terminologie moet weggewerkt worden en dat definities niet meer thuishoren in een 19de 

eeuwse omzendbrief (maar in de wet zelf moet worden opgenomen en duidelijk zijn).475  

§2. Registratie 

224. HUYGENS en SWENNEN stellen dat de onderscheiden akten (geboorteakte – 

overlijdensakte – akte van levenloos kind) naast elkaar moeten blijven bestaan. De aktes hebben 

namelijk deels een andere finaliteit. VAN GEYSEL, LELEU en SOSSON zijn ook voorstander 

                                                        
473 Wetsvoorstel (Ecolo-Groen) betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, Parl.St. 2015-16, nr. 54-1947/001, 
4 (18 januari 2017). 
474 VAN GEYSEL – LELEU- SOSSON, Questionnaire enfant mort-né, onuitg. 6. 
475 G. VERSCHELDEN, “Naar een wettelijke omschrijving (en uitbreiding) van het begrip «levenloos kind»?”, 
T.Fam. 2008, (137) 137.  
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voor het behoud van de akte van levenloos kind dat ingeschreven wordt in het overlijdensregister. 

Volgens HUYGENS en SWENNEN is het bovendien aanbevolen om in de wet duidelijk te 

omschrijven in welke gevallen welke akte zal moeten worden opgesteld.476 

 

225. Volgens HUYGENS en SWENNEN dient de registratie bij de burgerlijke stand en de akte 

van levenloos kind best zijn verplicht karakter te behouden. VAN GEYSEL, LELEU stellen 

daarbij echter dat de registratie en de opmaak van akte van levenloos kind uitsluitend in het belang 

is van de ouders, waardoor de keuze aan hen moet gelaten worden en de registratie daarom beter 

een facultatief karakter zou krijgen. SOSSON denkt enerzijds ook aan een registratiemogelijkheid 

maar voegt daar anderzijds nog een bedenking aan toe die inhoudt dat de opmaak van een akte 

eigenlijk een handeling van de burgerlijke stand is die niet vrij ter beschikking is van individuen. 

 

226. Volgens VAN GEYSEL moet er geen minimum zwangerschapsduur gehanteerd worden, 

omdat hij ervan uitgaat dat de registratie van levenloos geboren kinderen in het leven is geroepen 

om de ouders in staat te stellen om te rouwen, wat een zeer subjectief gegeven is. Daarentegen is 

het volgens LELEU belangrijk om een abstracte ondergrens in te stellen. Één van de redenen die 

hij daarvoor geeft is wanneer er geen minimum zwangerschapsduur wordt gehanteerd, er impliciet 

bijgedragen wordt tot de stelling dat het embryo en/of de foetus een onbegrensde toegang krijgt op 

het recht op leven, wat in conflict is met de abortuswetgeving en de wetgeving omtrent het 

onderzoek op embryo’s. Bovendien weet iedereen met gezond verstand dat een miskraam van een 

drie weken oude embryo geen overlijden van een foetus of een kind is. Ook volgens SOSSON 

moet er een limiet zijn waarboven levenloos geboren kinderen worden geregistreerd. Het is 

namelijk één zaak om de ouders te begeleiden bij hun perinataal verlies op symbolisch niveau. Het 

is een totaal andere zaak om het levenloos kind een sociale erkenning te geven dat onmogelijk 

levensvatbaar ter wereld kan komen. SOSSON stelt dan ook voor om de grens tot registratie te 

verlagen tot de levensvatbaarheidsgrens die in de neonatologie wordt aanvaard, die ligt op 22 

weken of 140 dagen zwangerschap vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. 

 

227. Volgens VLAVABBS lijkt het nodig om op zijn minst een zwangerschapsduur te 

behouden als criterium vanaf wanneer een inschrijving bij de burgerlijke stand ook sociale rechten 
                                                        
476 A. HUYGENS en F. SWENNEN, Vragenlijst levenloos geboren kind, onuitg., 16. 
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en gevolgen met zich meebrengt. Bovendien zijn zij voorstander voor het verlagen van de 

zwangerschapsduur tot 140 dagen of 22 weken postmenstruele leeftijd in het kader van de 

verplichte aangifte.477 Onder deze grens van 140 dagen zijn zij voorstander van een facultatieve 

aangifte, waaraan geen sociale gevolgen gekoppeld worden. VLAVABBS voegt hieraan toe dat 

het belangrijk is voor de praktijk dat er een administratieve vereenvoudiging wordt nagestreefd. 

Concreet betekent dit dat er geen speciale registers naast de bestaande registers van de burgerlijke 

stand bijkomen en beide categorieën van hierboven in hetzelfde register worden opgenomen met 

dezelfde vermeldingen.478 

 

228. CASTELEIN voorziet in een aangifteplicht voor ouders van levenloos geboren kinderen 

vanaf een zwangerschapsduur van 140 dagen vanaf de verwekking. Voor levenloos geboren 

kinderen onder deze termijn moet er een aangiftemogelijkheid bestaan. Het enige gevolg van de 

levensvatbaarheidsgrens mag volgens CASTELEIN zijn dat er een aangifteverplichting bestaat, 

maar niet de (on)mogelijkheid om een akte van de burgerlijke stand op te stellen.479 

 

229. Ook ROMMELAERE voorziet een registratieplicht voor kinderen levenloos geboren na de 

levensvatbaarheidsgrens. Voor kinderen die voor de levensvatbaarheidsgrens levenloos ter wereld 

zijn gekomen, moet er een aangiftemogelijkheid voorzien worden. Er moet in dat geval ofwel een 

akte van levenloos kind worden opgemaakt of ingeschreven worden in een speciaal register voor 

embryo’s, volgens hun zwangerschapsleeftijd.  

 

230. Bovendien verdedigt neonatologe BELHOMME dat er in de wet een minimum 

zwangerschapsduur moet opgenomen zijn om toegang te krijgen tot de registratie, zodat het recht 

op abortus in geen geval aangetast kan worden. Onder 140 dagen en boven de drempel waar 

abortus mogelijk is, is het raadzaam een facultatieve registratiemogelijkheid toe te staan. 

 

231. JACOBS verdedigt daarentegen dat er een aangifte eerder in de zwangerschap mogelijk 

moet zijn, los van het recht op abortus. Eén van de grenzen waarop het zeker mogelijk moet zijn 

                                                        
477 VAN GEYSEL – LELEU- SOSSON, Questionnaire enfant mort-né, onuitg. 3. 
478 VAN GEYSEL – LELEU- SOSSON, Questionnaire enfant mort-né, onuitg. 2-3. 
479 C. CASTELEIN, “De naam van het perinataal overleden kind”, NJW 2002, (408) 412, nr. 19.  
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om kinderen te begraven of te cremeren (Vlaanderen 12 weken en Brussel of Wallonië 15 weken), 

kan dienen als aanvangspunt.480  

 

232. Psychoanalist HEENEN-WOLFF stelt dat de verplichte aangifte van een overleden embryo 

of foetus tot grote psychologische problemen kan leiden bij de betrokken personen. De ouders 

moeten de mogelijkheid krijgen om het levenloos ‘kind’ te gaan symboliseren, maar buiten de 

wettelijke normen en opgelegde termijnen.481 De rouw van een niet-succesvolle zwangerschap is 

namelijk een individuele zaak. 

§3. Levensvatbaarheidsgrens 

233. De vraag die volgens HUYGENS en SWENNEN relevant is om een zinvol antwoord te 

kunnen geven betreft de vraag welk doel de wetgever nastreeft met de aanpassing van artikel 80bis 

BW. Er kunnen namelijk een aantal beleidsmatige keuzes worden gemaakt. Wil de wetgever de 

levensvatbaarheidsgrens gaan aanpassen aan de evoluties die zich hebben voorgedaan in de 

neonatologie en zo vasthouden aan het idee dat er een zekere ontwikkeling in de menswording 

moet hebben plaatsgevonden vooraleer er een registratie kan plaatsvinden? Of is het de bedoeling 

de levensvatbaarheidsgrens te laten dalen zodat er aangiftes mogelijk zijn op een vroeger tijdstip, 

met als doel aan de rouw van de ouders tegemoet te komen?  

 

Indien de onderliggende intentie van de wetgever voor het aanpassen van de 

levensvatbaarheidsgrens de rouwverwerking voor de ouders is, kan de vraag worden gesteld of het 

recht hierin een rol moet vervullen. De vraag die kan gesteld worden is of dit niet eerder een taak 

is die is weggelegd voor psychologen en of een gedragscode voor ziekenhuizen niet effectiever is 

met het oog op het verwerkingsproces. Wat vaststaat is dat het alvast geen kenmerkende 

eigenschap is voor een rechtsregel.482 

 

In vele wetsvoorstellen wordt een facultatieve aangifteplicht voorzien vanaf 12 weken, zodat het 

privéleven van de moeder wordt gerespecteerd in het geval zij geen aangifte wil doen bij een 
                                                        
480 JACOBS, B., “Les difficultés juridiques autour du deuil périnatal” in ROMMELAERE, C. en RAVEZ, L. (eds.), 
Parce que l’amour ne meurt pas... Ethique et deuil périnatal, Namen, Presses Universitaires de Namen, 2014, (133) 
148. 
481 S. HEENEN-WOLFF, le deuil d’une grosesse non-aboutie est une affaire individuelle, onuitg, 1. 
482 A. HUYGENS en F. SWENNEN, Vragenlijst levenloos geboren kind, onuitg., 6. 
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miskraam of zwangerschapsafbreking na een zwangerschap van minder dan 12 weken. Volgens 

SWENNEN kan er dan beter geopteerd worden voor een verplichte aangifte vanaf 12 weken, met 

als uitzondering de gevallen waarin wordt overgegaan tot een zwangerschapsafbreking. Een 

andere oplossing die wordt aangereikt door HUYGENS en SWENNEN is het registreren van 

levenloos geboren kinderen onder de levensvatbaarheidsgrens in een afzonderlijk register die geen 

deel uitmaakt van de akten van de burgerlijke stand. Dergelijk register die bij de gemeente zou 

kunnen gehouden worden en waarin dezelfde vermeldingen in worden opgenomen, zou ook 

kunnen voldoen aan de doelstellingen van de rouwverwerking. Minpunt aan deze suggestie is 

echter dat de registratie rond levenloze kinderen op deze manier misschien nodeloos ingewikkeld 

wordt.483 

 

Het verdient volgens SWENNEN echter wel een aanbeveling om de wettelijke 

levensvatbaarheidsgrens te blijven hanteren. Indien de (niet-wettelijke) 180-dagen regel volledig 

buiten beschouwing zou gelaten worden, zonder dat er een nieuwe (wettelijke) 

levensvatbaarheidsgrens wordt gesteld, zouden er volgens hem wellicht vele ongewenste 

registraties moeten plaatsvinden.484 

234. Het criterium van de levensvatbaarheid en de grens die daaraan gekoppeld wordt moet naar 

het oordeel van DE WOLF worden herdacht. Het brengt namelijk (ongewenste) implicaties met 

zich mee door het feit dat er ook kinderen onder de levensvatbaarheidsgrens worden geboren die 

levend zijn en waarvoor een geboorteakte moet worden opgemaakt en die een familienaam 

verkrijgen, ook al hebben ze geen juridische persoonlijkheid. Betere criteria om na te gaan of het 

kind al dan niet levensvatbaar is geboren zijn bijvoorbeeld: het beschikken over bepaalde vitale 

organen zonder dat daarbij een bepaalde termijn wordt vooropgesteld, een bepaald gewicht of een 

andere dagengrens.485 

 

                                                        
483 A. HUYGENS en F. SWENNEN, Vragenlijst levenloos geboren kind, onuitg., 7-8. 
484 F. SWENNEN, “ “Dance me to the children who are asking to be born” Over levenloos geborenen en 
ongeborenen”, TPR 2016, 413, nr. 8. 
485 A. DE WOLF, “De rechtspositie van het doodgeboren kind en zijn ouder(s)”, RW 1998-99, (209) 212, nr. 12. 
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235. ROMMELAERE vindt dan weer dat de levensvatbaarheidsgrens moet dalen tot aan de 

limiet die hedendaags in de neonatologie wordt vooropgesteld.486 

236. JACOBS oordeelt dat het een absurde gedachte is dat de levensvatbaarheidsgrens niet kan 

dalen omdat dit het recht op abortus mogelijks in gevaar zou kunnen brengen. Dit is absolute 

nonsens want er kan zelfs nog steeds een abortus worden uitgevoerd tot aan de geboorte, wanneer 

de redenen van medische aard zijn. De levensvatbaarheidsdrempel kan helemaal geen afbreuk 

doen aan het recht op abortus dat mogelijk is tot 12 weken zwangerschap, omdat de foetus op dat 

moment nog voor een aantal weken absoluut niet levensvatbaar is.487 

 

237. De aanbevelingen rond de levensvatbaarheid van kinderarts-neonatologe van het UZ-Gent 

GOOSSENS zijn om onder de 24 weken postmenstruele leeftijd niet te starten met intensieve 

zorgen. Vanaf 26 weken postmenstruele leeftijd raadt ze aan om wél te starten met intensieve 

zorgen. Vanaf deze leeftijd daalt het percentage van sterfte of ernstige morbiditeit en ernstige 

handicaps een groot stuk. Daartussenin bevindt zich een grijze zone. Hier kan de beslissing 

genomen worden afhankelijk van een aantal indicatoren.488 Ook in het ziekenhuis van neonatologe 

BELHOMME worden kinderen ondersteund vanaf een leeftijd van 24 weken postmenstrueel. 

§4. Rechtspersoonlijkheid 

238. De uitdrukkelijke vermelding dat het levenloos geboren kind geen rechtspersoonlijkheid 

heeft is volgens HUYGENS en SWENNEN mogelijk. Dit kan nuttig zijn omdat levenloos geboren 

kinderen volgens het strafrecht in sommige gevallen wel als een persoon worden beschouwd.489 

Volgens VAN GYSEL is het echter zinloos om op te nemen in de akte dat het levenloos kind geen 

rechtspersoonlijkheid bezit. Er kan volgens hem beter een omzendbrief worden opgesteld welke 

rechtsgevolgen de akte al dan niet met zich meebrengt. LELEU en SOSSON zijn echter van 

mening dat het beter in de wet wordt verduidelijkt dat het levenloze kind geen 

rechtspersoonlijkheid bezit. 

 
                                                        
486 C. ROMMELAERE, “Article 80bis du Code civil, deuil périnatal et droit”, Act.dr.fam. 2010, (25) 39, nr. 45. 
487 JACOBS, B., “Les difficultés juridiques autour du deuil périnatal” in ROMMELAERE, C. en RAVEZ, L. (eds.), 
Parce que l’amour ne meurt pas... Ethique et deuil périnatal, Namen, Presses Universitaires de Namen, 2014, (133) 
146. 
488 L. GOOSSENS, Baby’s op de grens van de leefbaarheid. 
489 A. HUYGENS en F. SWENNEN, Vragenlijst levenloos geboren kind, onuitg., 4. 
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239. Er zijn auteurs490 die de voorwaarde van de levensvatbaarheid voor het verkrijgen van de 

rechtspersoonlijkheid zouden schrappen, waardoor alle levend geboren kinderen een juridische 

persoonlijkheid verkrijgen, ook al zijn ze niet levensvatbaar. Het criterium van de 

levensvatbaarheid roept soms meer vragen op, dan het antwoorden geeft.491 Het zou bovendien 

leiden tot een aanvaardbaardere, logischere en consequentere toepassing aan de koppeling tussen 

persoonlijkheid, akten van de burgerlijke stand en afstammingsrecht.492 De levend maar niet 

levensvatbare geboren kinderen worden daardoor juridisch volledig gelijkgeschakeld met de wel 

levensvatbaar geboren kinderen. 

 

240. GALLUS is daarentegen van oordeel, met rechtspraak van het EHRM in gedachten493, dat 

een meer fundamentele verandering er zou kunnen toe leiden dat het levenloos geboren kind een 

soort van postume rechtspersoonlijkheid verwerft, die niet alleen symbolisch is, maar waaraan een 

beperkt aantal gevolgen worden verbonden. De gevolgen die hij zou verbinden met deze vorm van 

persoonlijkheid zijn twee symbolische maar fundamentele componenten; namelijk de afstamming 

en de naam.494 

 

§5. Afstammingsrecht 

241. LELEU is voorstander om de vermeldingen van de ‘ouders’ nog steeds verplicht op te 

nemen in de akte van levenloos kind, maar niet onder de benaming ‘ouders’. SOSSON vraagt zich 

af of er geen bijvoeglijk naamwoord kan toegevoegd worden aan de woorden ‘vader’ en ‘moeder’ 

zodat het duidelijk is dat er naar analogie wordt gewerkt met de vermeldingen omtrent de ‘ouders’ 

in een geboorteakte. 

 

                                                        
490 Van deze mening zijn onder andere M-F LAMPE, C. CASTELEIN en T. WUYTS. 
491 JACOBS, B., “Les difficultés juridiques autour du deuil périnatal” in ROMMELAERE, C. en RAVEZ, L. (eds.), 
Parce que l’amour ne meurt pas... Ethique et deuil périnatal, Namen, Presses Universitaires de Namen, 2014, (133) 
147; Y-H. LELEU ; droit des personnes et des familles,  Brussel, Larcier, 2016, 45, nr. 16. 
492 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, 803, nr. 45. 
493 EHRM 2 juni 2005, nr. Znamenskaya/Rusland. 
494 N. GALLUS, en A-C. VAN GYSEL, Le droit de la filiation: rôle de la vérité socio-affective et de la volonté en 
droit belge, Brussel, Larcier, 2009, 284, nr. 268. 
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242. HUYGENS en SWENNEN zijn van oordeel dat het aangewezen is om een 

betwistingsmogelijkheid te voorzien die de vermelding van de naam van de ouders in 

overeenstemming brengt met wat de afstammingsrechtelijke realiteit zou zijn geweest indien het 

kind levend en levensvatbaar werd geboren. De betwistingsmogelijkheid die gecreëerd wordt kan 

al dan niet naar analogie van het afstammingsrecht zijn. VAN GYSEL, LELEU en SOSSON zijn 

daarentegen van mening dat er geen betwistingsmogelijkheid moet voorzien worden. Deze 

procedure bestaat al, omdat de akte waarin de vermeldingen worden opgenomen een daad van de 

burgerlijke stand is. De procedure tot verbetering van de vermeldingen in de akte is opgenomen in 

artikel 99 en 100 BW. Ook VLAVABBS stelt dat de gewone procedures tot verbetering van de 

akten van de burgerlijke stand kunnen worden toegepast.495 

 

243. Volgens CASTELEIN moet het in bepaalde gevallen mogelijk zijn om een 

afstammingsband te vestigen met een levenloos geboren kind. Volgens zijn visie brengt het 

vestigen van een afstammingsband geen rechten en plichten met zich mee waardoor het hebben 

van een juridische persoonlijkheid irrelevant is.496 Het kan bovendien wenselijk zijn om een 

verwijzing in artikel 312 BW te maken naar artikel 80bis BW zodat de moederlijke afstamming 

ten aanzien van het kind steeds vaststaat.497  

 

244. De afstammingsregels dienen naar analogie worden toegepast volgens VLAVABBS in het 

licht van de gevraagde gelijkwaardige behandeling door de ouders.498 

 

§6. Naamrecht 

245. HUYGENS en SWENNEN zien geen probleem in het opnemen van de familienaam in de 

akte van levenloos kind. Als argument hiervoor wijst hij op het feit dat de namen van de ‘ouders’ 

ook in de akte kunnen worden opgenomen, hoewel er geen afstammingsrecht kan worden 

                                                        
495 VAN GEYSEL – LELEU- SOSSON, Questionnaire enfant mort-né, onuitg. 8. 
496 C. CASTELEIN, “De naam van het perinataal overleden kind”, NJW 2002, (408) 413, nr. 22.  
497 C. CASTELEIN, “De naam van het perinataal overleden kind”, NJW 2002, (408) 413, nr. 23.  
498 VAN GEYSEL – LELEU- SOSSON, Questionnaire enfant mort-né, onuitg. 7. 
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gevestigd wanneer het kind levenloos ter wereld is gekomen. Geen van deze vermeldingen in de 

akte van levenloos kind heeft namelijk gevolgen op burgerrechtelijk vlak.499 

 

Door het feit dat de mogelijkheid tot het geven van een voornaam aan het kind facultatief is om 

tegemoet te komen aan de wensen van de ouders die een meer concreet spoor wensten van hun 

levenloos kind, is het volgens HUYGENS en SWENNEN aangeraden om de familienaam ook een 

facultatief karakter te geven. Het is namelijk niet wenselijk om deze mogelijkheid aan alle ouders 

op te dringen. Nochtans geeft hij nog mee dat het allicht wenselijker en duidelijk is om een 

consequente regeling betreffende de naam te hanteren: ofwel geen voor- en familienaam, ofwel 

wél een voor- en familienaam.500  

 

VAN GEYSEL is voorstander van het verplicht op te nemen van de familienaam, terwijl SOSSON 

eerder een facultatieve mogelijkheid zou voorzien. Ook ROMMELAERE is voorstander van het 

opnemen van de familienaam in de akte van levenloos kind, maar preciseert niet of het moet gaan 

om verplichte of facultatieve  opname.501 

 

246. Volgens LELEU kan de familienaam daarentegen echter niet aan het levenloos kind 

worden toegekend, omdat er geen sprake is van afstamming. Hij is van mening dat het niet logisch 

is om een spontane abortus te gaan verbinden in een lijn of met een broer en een zus, als het doel 

de rouwverwerking is. Bovendien kan het naamrecht volgens LELEU onmogelijk toegekend 

worden zonder de toekenning van een juridische status. 

 

247. JACOBS is van mening dat het mogelijk moet zijn om het kind een familienaam toe te 

kennen. Volgens haar is de wetgever foutief van oordeel dat door het levenloos kind een 

familienaam te geven, het juridische persoonlijkheid verwerft. De juridische persoonlijkheid wordt 

alleen verworven wanneer het kind levend en levensvatbaar ter wereld komt (supra 75 nr. 130).502 

 

                                                        
499 A. HUYGENS en F. SWENNEN, Vragenlijst levenloos geboren kinderen, onuitg., 11. 
500 A. HUYGENS en F. SWENNEN, Vragenlijst levenloos geboren kinderen, onuitg., 11. 
501 C. ROMMELAERE, “Article 80bis du Code civil, deuil périnatal et droit”, Act.dr.fam. 2010, (25) 39, nr. 45. 
502 JACOBS, B., “Les difficultés juridiques autour du deuil périnatal” in ROMMELAERE, C. en RAVEZ, L. (eds.), 
Parce que l’amour ne meurt pas... Ethique et deuil périnatal, Namen, Presses Universitaires de Namen, 2014, (133) 
144. 
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248. In het licht van de gelijkwaardige behandeling stelt VLAVABBS dat de vermeldingen van 

de naam en de familienaam van het kind verplicht moeten zijn.503 

 

249. DE WOLF is voorstander om een afzonderlijk recht te erkennen tot het toekennen van de 

naam voor het levenloos geboren kind, zodat het toekennen van een naam verbonden blijft aan het 

verkrijgen van rechtspersoonlijkheid.504 SENAEVE is van mening dat de naam juist een 

symbolische omvang zou hebben.505 Beiden nemen echter wel aan dat het recht op de toekenning 

van een naam en voornaam als een recht van de ouder moet worden aanzien in plaats van het als 

een recht van het levenloos geboren kind. 

 

250. Met de registratiemogelijkheid open te trekken tot alle levenloos geboren kinderen voorziet 

CASTELEIN ook de toekenning van de naam en de familienaam voor alle levenloos geboren 

kinderen waarvoor een verplichte of facultatieve akte werd opgesteld.506 

 

251. Een analoge toepassing van artikel 335-335ter BW is volgens HUYGENS, SWENNEN, 

VAN GEYSEL, SOSSON en VLAVABBS aanbevolen.507 Wanneer er een keuze wordt gedaan 

voor de naam van het levenloos kind, geldt deze keuze volgens VLAVABBS echter niet voor de 

volgende kinderen, omdat het kind geen rechtspersoonlijkheid heeft. Naar het oordeel van LELEU 

kunnen de artikel 335-335ter BW helemaal niet worden toegepast. 

§7. Begraven en cremeren 

252. HUYGENS en SWENNEN zijn van oordeel dat de wetgeving betreffende de lijkbezorging 

en de begraafplaatsen best op de regelgeving inzake de akten van de burgerlijke stand wordt 

afgestemd. Dit komt neer op een verplichte begraving of crematie wanneer er een aangifteplicht 

bestaat. Wanneer er geen aangifteplicht bestaat, volstaat een mogelijkheid tot begraving of 

crematie.508 

 

                                                        
503 VAN GEYSEL – LELEU- SOSSON, Questionnaire enfant mort-né, onuitg. 9. 
504 A. DE WOLF, “De rechtspositie van het doodgeboren kind en zijn ouder(s)”, RW 1998-99, (209) 212, nrs. 14-15. 
505 C. ROMMELAERE, “Article 80bis du Code civil, deuil périnatal et droit”, Act.dr.fam. 2010, (25) 32, nr. 21. 
506 C. CASTELEIN, “De naam van het perinataal overleden kind”, NJW 2002, (408) 412, nr. 19.  
507 A. HUYGENS en F. SWENNEN, Vragenlijst levenloos geboren kinderen, onuitg., 11. 
508 A. HUYGENS en F. SWENNEN, Vragenlijst levenloos geboren kinderen, onuitg., 13. 
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253. Volgens VAN GYSEL, LELEU en SOSSON is het echter aangeraden om de begrafenis of 

crematie van het levenloos kind facultatief te houden. LELEU voegt hier aan toe dat het kind toch 

sowieso zal moeten worden begraven of gecremeerd. Het kind kan niet behandeld worden zoals 

sommige foetussen die overleden zijn voor een zwangerschapsduur van 6 maanden en beschouwd 

worden als ziekenhuisafval. 

 

254. Wanneer er een aangifte gebeurt van levenloos kind, dient voor VLAVABBS en 

BELHOMME een lijkbezorging verplicht te zijn. Zelfs wanneer de ouders geen aangifte doen of 

wel een aangifte doen maar zich onthouden van een lijkbezorging, moeten de ziekenhuizen een 

waardige lijkbezorging voorzien.509 

 

§8. Besluit 

255. Verscheidene auteurs510 zijn ervan overtuigd dat al dan niet kleine aanpassingen in de wet, 

het lijden van de ouders al heel wat zou kunnen verzachten. Zij geloven dan ook sterk in de 

curatieve rol van de wet. 

 

256. Anderen511 stellen zich vragen bij het initiatief om aanpassingen te verrichten aan de 

geldende wetgeving en zijn van oordeel dat er mogelijks kan gezocht worden naar psycho-sociale 

oplossingen vanuit het gezondheidsstandpunt. 

 

AFDELING 3. RECHTSVERGELIJKENDE AANKNOPINGSPUNTEN 
 
§1. Terminologie 

257. In Frankrijk wordt de term ‘enfant sans vie’ gebruikt om een levenloos geboren kind aan 

te duiden. Dit gaat om zowel kinderen die boven de vooropgestelde levensvatbaarheidsgrens zijn 

geboren, als om kinderen die onder deze levensvatbaarheidsgrens zijn geboren. De kinderen 

geboren na een zwangerschapsduur inferieur aan de wettelijk gestelde levensvatbaarheidsgrens 
                                                        
509 VAN GEYSEL – LELEU- SOSSON, Questionnaire enfant mort-né, onuitg. 8. 
510 BELHOMME, CASTELEIN, DE WOLF, JACOBS, LELEU, ROMMELAERE, SENAEVE, SOSSON en VAN 
GYSEL. 
511 HUYGENS, SWENNEN en HEENEN-WOLFF. 
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worden ook benoemd met de term ‘kinderen’ maar dit kan geen enkel effect hebben op het 

erkende recht van de abortus.512 

 

258. Nederland opteert voor ‘levenloos geboren kind’. In de wetgeving omtrent de 

lijkbezorging wordt er echter de term ‘doodgeborene’ gebruikt. 

 

259. In Spanje daarentegen is de gebruikte term ‘criatura abortiva’ om een levenloos geboren 

kind aan te duiden. Letterlijk vertaald naar het Nederlands gaat het om ‘mislukte wezens’. Het 

gaat om wezens die niet aan de vereiste voorwaarden voor de geboorte van een foetus voldoen 

waardoor hun geboorte geen rechtsgevolgen met zich meebrengt.513 

 

§2. Registratie 

A. Levend en levensvatbaar geboren kinderen 

260. Wanneer in Frankrijk een levend en levensvatbaar kind overlijdt vooraleer zijn geboorte 

werd aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, stelt de ambtenaar zowel een 

geboorteakte als een overlijdensakte op. Dit doet hij op basis van een medisch attest waaruit blijkt 

dat het kind levend en levensvatbaar ter wereld kwam, en waarin de dag en het tijdstip van de 

geboorte en de dood zijn in opgenomen.514 Een omzendbrief verduidelijkt daarbij nog dat wanneer 

het medisch attest niet duidelijk weergeeft dat het kind voldoet aan de dubbele voorwaarden van 

het levend en levensvatbaar geboren worden, de ambtenaren van de burgerlijke stand in geen 

geval een geboorte- en overlijdensakte mogen opmaken. Overigens geldt deze regel in het geval 

dat het kind maar enkele uren heeft geleefd, ongeacht de duur van de zwangerschap.515 

                                                        
512 M. LATINA, “La suppression des seuils de viabilité des enfants mort-nés”, PA 2008, nr. 15. 
513 Art. 171 Decreto de 14 de noviembre de 1958, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del 
Registro Civil (RRC). 
514 Art. 79-1, 1 Civ. 
515 I. 3.1. Circulaire du 3 mars 1993 relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant, JORF, n° 70 du 24 mars 
1993, 4.551.  
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Voor het kind dat levend werd geboren en overleden is voordat de aangifte van geboorte 

geschiedde, wordt in Nederland516 en in Spanje517 zowel een akte van geboorte als een akte van 

overlijden opgemaakt. 

B. Levend maar niet levensvatbaar geboren kinderen 

261. Wanneer het kind levend, maar niet levensvatbaar wordt geboren in Frankrijk, wordt er 

een akte van levenloos kind opgemaakt.518  

 

262. In Nederland wordt er echter zowel een geboorteakte als een overlijdensakte opgemaakt 

voor het kind dat niet levensvatbaar ter wereld is gekomen.519 Hierbij maakt het niet uit of het kind 

al dan niet na een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken is geboren.520 De enige vereiste 

die speelt om rechten te genieten is het levend geboren worden (infra 127 nr. 274).  

 

263. In het Spaanse recht is het louter relevant of het kind leeft wanneer het volledig 

onafhankelijk is van de moeder en gescheiden is van de baarmoeder. Wanneer het kind, ook al is 

het niet levensvatbaar, voldoet aan deze voorwaarde, wordt er een akte van geboorte opgemaakt 

(die daarna gevolgd zal worden door een overlijdensakte).521 Wanneer het kind echter niet meer in 

leven is nadat het afgescheiden is van de baarmoeder, zal het kind ingeschreven worden in een 

bijzondere bundel van het burgerlijk register.522 De inschrijving in deze bundel brengt echter geen 

enkel juridisch gevolg met zich mee. 

C. Levenloos geboren kinderen (levensvatbaarheidsvereiste voldaan) 

264. In Frankrijk daarentegen maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte op van 

levenloos kind, bij gebreke aan een medische verklaring waaruit blijkt dat het kind levend en 

                                                        
516 Art. 1:19i, lid 2 NBW. 
517 Art. 40 Ley de 8 de junio de 1957 sobre el Registro Civil, BOE 10 junio 1957 (LRC). 
518 S. LESNARD, "Le meurtre du nouveau-né: les aspects juridiques et criminologiques", onuitg. Doctoraatsthesis 
Rechten Nantes, 2006-2013, 49. 
519 Art. 1:19i, lid 1 NBW. 
520 I. JANSEN, "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", Stcrt. 17 
oktober 2006, nr. 202, (15) 15. 
521 Art. 40 Ley de 8 de junio de 1957 sobre el Registro Civil, BOE 10 junio 1957 (LRC). 
522 Art. 174 Decreto de 14 de noviembre de 1958, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del 
Registro Civil (RRC). 
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levensvatbaar is geboren. De omzendbrief verduidelijkt dat wanneer niet is bewezen dat het gaat 

om levend en levensvatbaar geboren kinderen, het gaat om een kind dat levend is geboren, doch 

niet levensvatbaar ; of een kind dat levenloos is geboren na een zwangerschap van meer dan 180 

dagen.523 In deze akte van levenloos kind worden de dag, het tijdstip en de plaats van de geboorte 

de volledige namen, de beroepen en de woonplaats van de ouders en de gegevens van de aangever 

in voorkomend geval, opgenomen. De akte die wordt opgesteld beantwoordt de vraag of het kind 

al dan niet geleefd heeft, niet. Elke belanghebbende kan echter een beroep doen op het hoogste 

gerechtshof om hierover een uitspraak te bekomen. De akte wordt ingeschreven in het 

overlijdensregister.524 

265. wanneer een kind in Nederland levenloos ter wereld is gekomen, wordt er een bijzondere 

akte van levenloos geboren kind opgemaakt525 dat in het register van overlijdensaktes wordt 

opgenomen.526 Vanaf 1 juli 2017 krijgt de bijzondere akte het opschrift van een ‘akte van geboorte 

(levenloos)’.527 Deze aanpassing is mogelijk doordat artikel 19i, lid 1 NBW niet specifieert over 

welke bijzondere akte het gaat. 

266. De geboorte van de levenloze kinderen die geboren zijn na een zwangerschapsduur van 

180 dagen moeten ook worden ingeschreven in het burgerlijk register van Spanje. De personen 

die krachtens de wet verplicht zijn om een geboorte aan te geven, zijn daarom ook verplicht om de 

geboorte te melden van een levenloos geboren kind na 180 dagen zwangerschap. In het register 

van de burgerlijke stand is er een bundel voorzien waarin deze levenloos geboren kinderen kunnen 

worden in ingeschreven.528 Deze bundel, dat een soort van archief is, heeft echter geen bindmiddel 

en opeenvolgende nummering zoals andere boeken van de burgerlijke stand.529 Deze inschrijving 

brengt geen enkel juridisch rechtsgevolg met zich mee. 

 

                                                        
523 I. 3.2. Circulaire du 3 mars 1993 relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant, JORF, n° 70 du 24 mars 
1993, 4.551.  
524 Art. 79-1, 2 Civ; Art. 6 loi n° 93-22 du janvier 1993 modifiant le code civil relative à l’état civil, à la famille et aux 
droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales, JORF, 9 janvier 1993, 495. 
525 C. ASSER en J. DE BOER, personen- en familierecht, Deventer, Kluwer, 2010, 88-89, nr. 73. 
526 Art. 19i, lid 1 BW. 
527 Besluit van 22 mei 2017 tot wijziging van het Besluit burgerlijke stand 1994 in verband met de akte als bedoeld in 
artikel 19i, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, Stb 24 mei 2017, 212. 
528 Art. 45 Ley de 8 de junio de 1957 sobre el Registro Civil, BOE 10 junio 1957. 
529 C. LÓPEZ SÁNCHEZ, “Los derechos de las personas en el nuevo registro civil”, Derecho Privado y Constitución 
2011, 272. 
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D. Levenloos geboren kinderen (levensvatbaarheidsvereiste niet voldaan) 

267. Wanneer een kind levenloos ter wereld komt dat niet levensvatbaar is, moet er in 

Frankrijk, overeenkomstig artikel 79-1, 2 civ. ook een akte van levenloos kind worden 

opgemaakt.530  

 

268. In Nederland rijst de vraag of er een akte van levenloos kind kan opgemaakt worden voor 

een kind dat niet voldoet aan de levensvatbaarheidstermijn die opgenomen is in de Wet op de 

Lijkbezorging. Zowel in de rechtsleer als tussen de ambtenaren van de burgerlijke stand is hier 

onenigheid over. Met deze denkpiste werd echter snel paal en perk gesteld met een officiële 

mededeling531 waarin de Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en 

de nationaliteit stelt dat het artikel in het BW geen steun biedt aan een beperking voor het 

opmaken van een akte van levenloos geboren kind, naargelang de zwangerschapsduur en voor alle 

levenloos geboren kinderen een akte kan worden opgemaakt. De commissie acht het namelijk van 

groot belang om rekening te houden met de emoties van de ouders en de menselijke vrucht met 

respect te behandelen. De Commissie raadt daarom aan om in gevallen waarin er sprake is van een 

zwangerschap van minder dan 24 weken, ook een akte van levenloos geboren kind op te stellen.532 

 

269. Wanneer het levenloos kind ter wereld komt voor een minimum zwangerschapsduur van 

180 dagen, kan het kind naar Spaans recht in principe geen inschrijving bekomen in de registers 

van de burgerlijke stand. Toch kan worden vastgesteld dat artikel 45 LRC op geen enkele manier 

de inschrijving van foetussen die de 180 dagen zwangerschapsduur niet bereiken, heeft 

verboden.533 

 

 

                                                        
530 Cass. 6 février 2008, nr. 06-16.498; Cass. 6 février 2008, nr. 06-16.499; Cass. 6 février 06-16.500. 
531 Mededeling commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit, Den Haag, 10 
oktober 2006 (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). 
532 I. JANSEN, "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", Stcrt. 17 
oktober 2006, nr. 202, 15. 
533 A. OLLERO, “Bioética en el Tribunal Constitucional” in J.A. SANTOS, M. ALBERT en C. HERMIDA, (eds.), 
Bioética y nuevos derechos, Granada, Comares, 2016, 285. 
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§3. Levensvatbaarheidsgrens 

270. In Frankrijk preciseerde de wet niet vanaf welke zwangerschapsleeftijd een foetus wordt 

beschouwd als een levenloos geboren kind in de zin van artikel 79-1 van de Code civil. Om dit 

wettelijk hiaat in te vullen, werd er beslist in de circulaire van 22 juli 1993534 om het begrip 

levensvatbaarheid in de Franse rechtsorde overeenkomstig de aanbevelingen omtrent 

levensvatbaarheid die door verscheidene deskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie 

werden gevormd in 1977, te gaan interpreteren. In deze aanbevelingen rond levensvatbaarheid 

wordt ervan uit gegaan dat een foetus van minder dan 22 weken postmenstrueel en minder wegend 

dan 500 gram als niet-levensvatbaar moet beschouwd worden.  

 

Het Franse Hof van Cassatie heeft echter in drie gelijkluidende arresten van 6 februari 2008535 

geoordeeld dat deze levensvatbaarheidsgrens geen voorwaarde kan vormen voor het al dan niet 

opmaken van een akte voor levenloos geboren kind. Door het weigeren om een akte op te maken 

wanneer het levenloos geboren kind niet aan de levensvatbaarheidsgrens voldeed, is artikel 79-1 

Code civil geschonden.536 Door deze uitspraken moet er een akte van levenloos geboren kind 

worden opgemaakt voor alle levenloos geboren kinderen, ongeacht de zwangerschapsleeftijd of 

het gewicht. 

 

271. In Nederland wordt er geen levensvatbaarheidsgrens gesteld waaraan moet voldaan zijn 

om rechtspersoonlijkheid te verkrijgen. Het levend geboren worden is de enige vereiste waaraan 

moet worden voldaan (infra 127 nr. 274). Daarentegen stelt de Wet op de Lijkbezorging wel een 

grens waaraan het levenloos kind moet voldoen om onder de wet te kunnen vallen. (infra 134 nr 

299.). De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie beveelt echter een “ja, tenzij” 

beleid om premature pasgeborenen vanaf 24 weken actief op te vangen.537 

 

                                                        
534 Circulaire DGS n°50 du 22 juillet 1993 relative à la déclaration des nouveau-nés décédés à l’état civil.  
535 De arresten waren gericht tegen uitspraken van het Hof van beroep te Nîmes waar er was geoordeeld dat de 
ambtenaar van de burgerlijke stand niet verplicht kon worden om aktes van levenloos geboren kind op te maken voor 
levenloos geboren kinderen die niet voldeden aan de levensvatbaarheidsgrens. 
536 G. VERSCHELDEN, “Naar een wettelijke omschrijving (en uitbreiding) van het begrip «levenloos kind»?”, 
T.Fam. 2008, (137) 137.  
537 Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Richtlijn Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte, 24. 
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272. In Spanje geldt er, net zoals in Nederland, ook geen levensvatbaarheidsgrens voor het 

verkrijgen van rechtspersoonlijkheid.538 

 

§4. Rechtspersoonlijkheid 

A. Levend en levensvatbaar geboren kinderen 

273. Om rechtspersoonlijkheid te verwerven wordt er in Frankrijk, net zoals in België, vereist 

dat het kind zowel levend als levensvatbaar geboren wordt.539 Wanneer het kind aan deze 

voorwaarden voldoet, wordt geacht dat de rechtspersoonlijkheid is verkregen vanaf de 

verwekking, wanneer dit in het belang is van het kind.540  

 

274. In Nederland ontstaat de juridische persoonlijkheid wanneer het kind levend is geboren. 

Hoe lang het kind geleefd heeft, doet bovendien niet ter zake.541 Ook al heeft het kind maar enkele 

minuten geleefd, is het als persoon toch bevoegd geweest om van rechten te genieten, wat 

consequenties in het erfrecht met zich meebrengt.542 Dit kind waarvan de vrouw zwanger is, wordt 

echter als reeds geboren aangemerkt wanneer zijn belang dit vordert.543 

 

275. In Spanje bepaalt artikel 29 van de Código civil español dat de geboorte de 

rechtspersoonlijkheid bepaalt. Dit moet echter zo opgevat worden voor alle gevolgen die aan deze 

rechtspersoonlijkheid gunstig zijn, dat de geboorte voldoet aan de voorwaarden die in artikel 30 

C.c. worden gesteld.544 

 

                                                        
538 G. MACANÁS, “Efectos y defectos del artículo 30 del Código civil”, InDret 2013, (1) 5. 
539 J. CARBONNIER, Droit civil. 1/ Les personnes. Personallité, Incapacités, Personnes morales, Parijs, Presses 
Universitaires de France, 2000, 32-33; M. LATINA, “La suppression des seuils de viabilité des enfants mort-nés”, PA 
2008, nr. 1. 
540 G. CORNU, Droit civil. Introduction. Les personnes. Les biens, Parijs, Editions Montchrestien, 2001, 197, nr. 461. 
541 R.J.B. BERGAMIN, De persoon in het recht, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2000, 23. 
542 P. VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A.P. VAN DER LINDEN, E.C.C. PUNSELIE en C.G.M. VAN 
WAMELEN, Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht), Deventer, W.E.J. 
Tjeenk Willink, 2002, 19; VLAANDINGERBROEK, e.a., Het hedendaagse personen- en familierecht, Deventer, 
Kluwer, 2011, 27. 
543 Art. 2:1 NBW. 
544 Art. 29 C.c. 
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Men had in 1889 een eigenaardigheid in de Código civil español ingevoerd die geen enkele 

parallel had met de bepalingen in de codices van andere landen. Er werd bepaald in artikel 30 C.c. 

dat hoewel het levend geboren worden een vereiste is voor de verwerving van de 

rechtspersoonlijkheid, deze verwerving alleen maar plaatsvond wanneer aan een bepaalde 

opschortende voorwaarde werd voldaan. Deze opschortende voorwaarde hield in dat de juridische 

verwerving van rechtspersoonlijkheid van het geboren kind alleen werd toegekend wanneer het 

kind was geboren als mens en de bepaalde duur van 24 uur overschreed van leven buiten de 

baarmoeder. Om juridische hoedanigheid te verkrijgen moest het kind dus voldoen aan twee 

bepaalde voorwaarden, namelijk geboren zijn als menselijk figuur en 24 uur overleven geheel 

vrijstaand van de baarmoeder.  

 

Deze twee voorwaarden zorgden soms voor absurde en onbillijke gevolgen.545 Een kind dat levend 

en levensvatbaar werd geboren maar bijvoorbeeld door een fout het leven liet voordat het 24 uur 

vrijstaand had geleefd, had geen juridische persoonlijkheid verworven, terwijl een kind dat levend 

geboren maar niet levensvatbaar was en kunstmatig in leven werd gehouden voor een duur van 

langer dan 24 uur wel rechtspersoonlijkheid had verkregen.  

 

CASTAN TOBEÑAS was daarom van mening dat de enige finaliteit van deze opschortende 

voorwaarde om rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, het vermijden was van twijfels en geschillen 

over het levend geboren zijn van het kind.546 Door LOPEZ SANCHEZ werd bovendien gesteld dat 

deze twee voorwaarden waarschijnlijk wel hun nut hadden bewezen in de tijd van de Código civil 

español van 1889, maar nu volledig hun nut waren verloren door de evolutie van de 

technologische en geneeskundige wetenschap547.  

 

Door de wet van 20/2011 van 21 juli 2011 werd artikel 30 van de Código español aangepast en 

werden de twee bovenstaande voorwaarden weggelaten. Artikel 30 C.c.548 bepaalt nu dat de 
                                                        
545 I. DE CUEVILLAS MATOZZI, J. DE CASTRO GARCÍA en R. GONZÁLEZ GARCÍA-MIER, Instituciones de 
derecho civil patrimonial, Madrid, Edotorial Tecnos, 2016, 83-84. 
546 J. CASTAN TOBEÑAS, J., Derecho civil Español, común y floral, I, Volume 2: Teoría de la relación juridica y 
los derechos subjectivos. Los derechos de la personalidad., Madrid, Reus, 1955, 108.  
547 C. LÓPEZ SÁNCHEZ, “Los derechos de las personas en el nuevo registro civil”, Derecho Privado y Constitución 
2011, 268. 
548 Art. 30 redactado por la disposición final tercera de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, BOE, 22 
julio 2011.  
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rechtspersoonlijkheid wordt verworven op het moment van de geboorte van het levend kind en 

gevolgen produceert vanaf het moment dat het kind geheel onafhankelijk van de baarmoeder is.549 

De twee nieuwe voorwaarden die vanaf dan moeten worden voldaan om rechtspersoonlijkheid te 

krijgen zijn levend geboren worden en gescheiden zijn van de baarmoeder. Hierbij volstaat het 

niet om uit de baarmoeder te zijn, maar ook de navelstreng moet doorgeknipt worden. Deze brede 

interpretatie zou er normaal gezien voor zorgen dat er geen onzekerheid kan bestaan over het feit 

of het kind al dan niet levend werd geboren en rechtspersoonlijkheid verworven heeft.550 Wanneer 

hierover toch onzekerheid zou bestaan, kan er door een simpele medische proef worden nagegaan 

of het geboren kind ook levend ter wereld kwam.551 

 

Door deze aanpassing stelt artikel 30 van de Código civil español met meer precisie dan voorheen 

vast wanneer er rechtspersoonlijkheid wordt verworven.552 Toch stelt MACANÁS dat de 

wettelijke status van nieuwgeborenen nog steeds niet in overeenstemming is met de wettelijke en 

wetenschappelijke mogelijkheden.553 De nieuwe regelgeving geeft volgens MACANÁS geen 

oplossing om perinataal leven bij een kind vast te stellen, waardoor deze onzekerheid implicaties 

zou kunnen hebben bij de gevolgen van de burgerrechtelijke registratie.  

 

B. Levend maar niet levensvatbaar geboren kinderen 

276. In Frankrijk kan het levend maar niet levensvatbaar geboren kind nooit de 

rechtspersoonlijkheid verkrijgen.554 Een voorwaarde om juridisch persoon te zijn is namelijk het 

levensvatbaar geboren worden (supra 127 nr. 273). 

 

                                                        
549 C. LÓPEZ SÁNCHEZ, “Los derechos de las personas en el nuevo registro civil”, Derecho Privado y Constitución 
2011, 266-267. 
550 G. MACANÁS, “Efectos y defectos del artículo 30 del Código civil”, InDret 2013, (1) 12-13. 
551 Dit kan worden nagegaan door de longen van het kind in water te leggen en is gebaseerd op het fysisch verschijnsel 
dat het soortelijk gewicht van de longer kleiner wordt door het extra volume die de longen hebben omdat er lucht 
aanwezig is. Wanneer er geen lucht in de longen aanwezig is gaan de longen niet drijven, maar zinken ze. Dan is het 
kind niet levend ter wereld gekomen. Indien de longen drijven op het water is er lucht aanwezig in de longen en is het 
kind levend ter wereld gekomen.  
552 C. LÓPEZ SÁNCHEZ, “Los derechos de las personas en el nuevo registro civil”, Derecho Privado y Constitución 
2011, 269, vn. 21-22. 
553 G. MACANÁS, “Efectos y defectos del artículo 30 del Código civil”, InDret 2013, (1) 2. 
554 G. CORNU, Droit civil. Introduction. Les personnes. Les biens, Parijs, Editions Montchrestien, 2001, 199, nr. 462. 
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277. Doordat het levend ter wereld komen in Nederland voldoende is voor het verkrijgen van 

de rechtspersoonlijkheid (supra 127 nr. 274), verkrijgt een levend maar niet levensvatbaar geboren 

kind ook de rechtspersoonlijkheid.555 De meer of mindere vatbaarheid van het kind om in leven te 

blijven doet niet ter zake.556 

 

278. Ook de levend maar niet levensvatbare kinderen die geboren worden en voldoen aan art. 30 

C.c. (supra 127 nr. 275) verkrijgen de rechtspersoonlijkheid in Spanje. 

C. Levenloos geboren kinderen  

279. Het levenloos geboren kind bezit in Frankrijk geen rechtspersoonlijkheid en wordt geacht 

deze ook nooit te hebben gehad.557 Levenloos geboren kinderen zijn voor het Franse recht geen 

personen.558 

 

280. In Nederland stelt artikel 2:1 BW dat wanneer het kind dood ter wereld komt, het geacht 

wordt nooit te hebben bestaan. Een levenloos kind kan dus onmogelijk rechtspersoonlijkheid 

verkrijgen.559 

 

281. Ook voor het Spaanse recht kunnen levenloos geboren kinderen nooit de 

rechtspersoonlijkheid verkrijgen.560 

 

 

 

 

 

 

                                                        
555 R.J.B. BERGAMIN, De persoon in het recht, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2000, 23; S.F.M. WORTMANN en J. 
VAN DUIJVENDIJK-BRAND, Compendium van het personen- en familierecht, Deventer, Kluwer, 2012, 4, nr. 5. 
556 Mr.C. ASSUS, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, personen- en familierecht, 
Deventer, Kluwer, 2011, 31, nr. 21. 
557 A. WEIL en F. TERRÉ, Droit civil. Les personnes. La famille, Les incapacités, Parijs, Dalloz, 1983, 5, nr. 5. 
558	G. CORNU, Droit civil. Introduction. Les personnes. Les biens, Parijs, Editions Montchrestien, 2001, 199, nr. 462.	
559 SCHRAMA, W.M., “3. Algemene bepalingen (Titel 1), in SCHRAMA, W.M. e.a., Nijmegen, Ars Aequi Libri, 
2009, 13. 
560 G. MACANÁS, “Efectos y defectos del artículo 30 del Código civil”, InDret 2013, (1) 5. 
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§5. Afstamming 

A. Levend en levensvatbaar geboren kinderen 

282. In Frankrijk, Nederland en Spanje561 is de afstamming een gevolg van de verkregen 

rechtspersoonlijkheid. Een levend en levensvatbaar geboren kind verkrijgt daardoor vastgestelde 

afstammingsbanden met zijn ouders. 

 

B. Levend maar niet levensvatbaar geboren kinderen 

283. Er kan, door gebrek aan juridische persoonlijkheid van het kind, geen afstammingsbanden 

worden vastgesteld in een akte van levenloos kind562, dat wordt opgemaakt in Frankrijk bij de 

geboorte van een levend, doch niet levensvatbaar geboren kind. 

 

284. De afstamming van het levend maar niet levensvatbaar geboren kind naar Nederlands en 

Spaans recht gebeurt zoals bij levend en levensvatbaar geboren kinderen (Supra 131 nr. 282.).  

 

C. Levenloos geboren kinderen 

285. In Frankrijk563 en Spanje564 kan geen enkele afstammingsband worden vastgesteld bij de 

geboorte van levenloze kinderen, door het gebrek aan verworven rechtspersoonlijkheid. 

 

286. Ook in Nederland is er geen vastgestelde afstammingsband tussen de (biologische) ouders 

en het levenloos geboren kind. Volgens DE BOER moet de vermelding van prenatale erkenning 

mogelijk zijn in de akte van een levenloos kind, daar volgens zijn inziens het recht van Nederland 

hiertegen geen bezwaren vormt.565 

 

 

                                                        
561 Art. 48 LRC. 
562 G. ROUJOU DE BOUBÉE, “Les conditions de l’inscription à l’état civil d’un enfant mort-né”, D. 2008, 1864. 
563 G. ROUJOU DE BOUBÉE, “Les conditions de l’inscription à l’état civil d’un enfant mort-né”, D. 2008, 1864. 
564 C. LÓPEZ SÁNCHEZ, “Los derechos de las personas en el nuevo registro civil”, Derecho Privado y Constitución 
2011, 272-273. 
565 C. ASSER en J. DE BOER, personen- en familierecht, Deventer, Kluwer, 2010, 88-89, nr. 73. 
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§6. Naam 

A. Levend en levensvatbaar geboren kinderen 

287. In Frankrijk, Nederland en Spanje566 wordt bij een levend geboren kind, de naam en de 

voornaam in de geboorteakte opgenomen . 

B. Levend maar niet levensvatbaar geboren kinderen 

288. In de akte van levenloos kind die in Frankrijk wordt opgemaakt bij een levend geboren 

kind dat niet levensvatbaar is, wordt alleen de voornaam van het kind opgenomen. 

 

289. De akte van geboorte die wordt opgemaakt volgens het Nederlandse en Spaanse recht 

vernoemt de naam en de voornaam van het levend maar niet levensvatbaar geboren kind, zoals bij 

een levend en levensvatbaar geboren kind (supra 287 nr. 132). 

 

C. Levenloos geboren kinderen 

290. Alleen de voornaam van het kind kan opgenomen worden in de akte van levenloos geboren 

kind dat in Frankrijk wordt opgemaakt. De familienaam kan niet worden vastgesteld in de akte 

omdat de familienaam een gevolg is van de rechtspersoonlijkheid die een levenloos geboren kind 

nooit heeft verkregen (supra 127 nr. 273). 

 

291. De inhoud van de bijzondere akte bij de geboorte van een levenloos kind in Nederland, is 

hetzelfde als de gegevens die opgenomen worden in een geboorteakte. De voornamen en 

familienaam van het kind worden echter alleen maar vermeld voor zover de ouders dit wensen.567 

Wanneer de ouders naamkeuze doen volgens artikel 5, lid 8 van boek 1 BW, is deze keuze niet 

bindend voor volgende kinderen van dezelfde ouders. De keuze geldt namelijk alleen ten aanzien 

van het levenloos geboren kind. 

 

                                                        
566 Art. 53-55 Ley de 8 de junio de 1957 sobre el Registro Civil, BOE 10 junio 1957 (LRC). 
567 Art. 66 Besluit Burgerlijke Stand 1994; C. ASSER en J. DE BOER, personen- en familierecht, Deventer, Kluwer, 
2010, 88-89, nr. 73. 



 

 

133 

292. In Spanje kunnen de ouders ervoor opteren om hun kind dat niet voldoet aan de 

voorwaarden opgesomd in artikel 30 C.c. om rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, bij de 

inschrijving in de bijzondere bundel toch een voornaam te geven.568 

 

§7. Begraven en crematie 

A. Levend en levensvatbaar geboren kinderen 

293. De begraving of crematie van het levend en levensvatbaar geboren kind dat overleden is, is 

in Frankrijk verplicht.569 Het wordt uitgevoerd onder leiding van de familie, volgens de 

verplichtingen van de toepasselijke wetgeving.570 

 

294. De wet op de Lijkbezorging in Nederland is van toepassing op elk levend en 

levensvatbaar geboren kind dat overlijdt. De begraving of crematie is verplicht. 

 

295. Voor levend en levensvatbaar geboren kinderen die achteraf overlijden geldt in Spanje het 

decreet van 20 juli 1974. Het is de familie van het overleden kind dat de verplichte begraving of 

crematie gaat regelen. Wanneer de familie, wie verantwoordelijk is voor de menselijke resten van 

het kind, zich om economische redenen niet over de begravenis of crematie van het kind kan 

ontfermen, zal de lokale gemeenteraad van de plaats waar het kind is overleden, zich moeten 

ontfermen over de begravenis van het kind. In dat geval zal het kind worden begraven in een 

massagraf dat bestemd is voor het goede doel. 

B. Levend maar niet levensvatbaar geboren kinderen 

296. Wanneer het kind levend in Frankrijk is geboren doch niet levensvatbaar was waarna het 

is overleden, kan de familie met eigen middelen (of met steun van de gemeente wanneer het gaat 

over gezinnen in nood) de begrafenis of de crematie regelen. Wanneer de familie er echter voor 

                                                        
568 C. LÓPEZ SÁNCHEZ, “Los derechos de las personas en el nuevo registro civil”, Derecho Privado y Constitución 
2011, 273. 
569 D. DUTRIEUX, “ Législation funéraire: une nouvelle définition de l’enfant mort-ne”, Defrénois 2002, 721. 
570 Art. 2.1 Circulaire n° 2001-576 du 30 novembre 2001 relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge 
des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance. 
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kiest om het lichaam van het kind niet te begraven of te cremeren, moet het kind ofwel begraven 

worden door de zorginstelling, ofwel gecremeerd worden door een crematorium.571 

 

297. In Nederland en Spanje zijn de regels die van toepassing zijn op levend en levensvatbaar 

geboren kinderen, ook van toepassing op de levend, maar niet levensvatbaar geboren kinderen 

(supra 133, nrs. 294-295). 

C. Levenloos geboren kinderen 

298. Wanneer kinderen, waarvoor een akte van levenloos kind moet worden opgemaakt, 

levenloos worden geboren in Frankrijk, kan de familie ervoor opteren om de begravenis of 

crematie te regelen. Wanneer zij hier niet voor kiezen wordt het kind begraven door de 

zorginstelling of gecremeerd door een crematorium (cfr. levend maar niet levensvatbaar geboren 

kinderen, (supra 133 nr. 196).572 In de praktijk gebeurt deze crematie zoals bij anatomisch 

afval.573 

 

299. In de wet op de lijkbezorging574 in Nederland wordt er aangenomen dat onder 

doodgeborene in het kader van de wet wordt verstaan dat het gaat om een menselijke vrucht die 

levenloos ter wereld is gekomen na een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken.575 De 

Nederlandse wetgever heeft in de wet wél expliciet het levenloos geboren kind geboren na de 

vereiste levensvatbaarheidsgrens, gelijkgesteld met lijken. 

 

De wet is bovendien niet van toepassing op een menselijke vrucht die na een zwangerschapsduur 

van minder dan 24 weken levenloos ter wereld komt of binnen de 24 uur is overleden.576 Toch 

                                                        
571	Art. 2.2 Circulaire n° 2001-576 du 30 novembre 2001 relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge 
des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance.	
572 Art. 2.2 Circulaire n° 2001-576 du 30 novembre 2001 relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge 
des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance. 
573 DUTRIEUX, D., “ Législation funéraire: une nouvelle définition de l’enfant mort-ne”, Defrénois 2002, 721. 
574 Wet 7 maart 1991 houdende nieuwe bepalingen inzake de Lijkbezorging. 
575 Art. 2, eerste lid, b van de wet op de Lijkbezorging. 
576 Art. 2, tweede lid van de wet op de Lijkbezorging. 
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bestaat in de praktijk de mogelijkheid (maar niet de verplichting) om het kind dat levenloos 

geboren werd na minder dan 24 weken zwangerschapsduur, te begraven of te cremeren.577 

 

300. In Spanje ligt het lot van de resten bij de familie.578 Er kan voor gekozen worden om zelf 

de begrafenis of crematie te regelen. Er kan ook worden geopteerd om de begrafenis of crematie 

door het ziekenhuis te laten doen. In dat geval moet er een toestemmingsformulier worden 

getekend door de familie. De levenloos geboren kinderen hebben in dat geval hetzelfde lot als 

andere menselijke resten (zoals geamputeerde lichaamsdelen) en worden begraven in voorziene 

massagraven of worden gecremeerd door daarvoor voorziene crematoria. 

Wanneer het echter gaat om foetussen met een leeftijd van minder dan 6 maanden zwangerschap, 

worden ze in speciale dozen gelegd die door een afvalmaatschappij worden opgehaald en 

verbrand. Bovendien wordt er voor de begraving of crematie een medisch attest vereist dat 

verklaart dat het gaat om menselijke overblijfselen die voortvloeien uit de abortus.579 

 

HOOFDSTUK IV. PERSOONLIJKE IDEËEN EN SUGGESTIES 
 
 
301. Na de volledige bespreking van het huidige wettelijke kader de lege lata mag het duidelijk 

zijn dat de regelgeving niet meer voldoet aan de noden en verlangens vanuit de maatschappij. 

Naar mijns inziens moet de regelgeving omtrent levenloos geboren kinderen dan ook worden 

gewijzigd. In dit hoofdstuk tracht ik een aantal suggesties te doen die kunnen leiden tot een betere 

regelgeving, zonder al de reeds verworven rechten te beknotten. De bestudeerde wetsvoorstellen 

worden hierbij gebruikt als inspiratiebron. Ook het rechtsvergelijkend onderzoek naar de 

regelgeving van levenloos geboren kinderen in het Franse, Nederlands een Spaanse recht wordt 

aangewend om na te gaan welke regelgeving al dan niet voldoet aan de noden van de 

maatschappij. 

                                                        
577 Commission internationale de l’Etat Civil (CIEC), Etat civil et décès perinatal dans les Etats Membres de la CIEC, 
december 1999, 8. 
578 A.M. PURAS GIL, R. TEIJEIRA ÁLVAREZ en M.J. BALANA ASURMENDI, “Procedimientos de actuación 
ante “restos humanos de entidad” en los Departamentos de Patología: Fetos y Piezas de amputación de miembros. Una 
Aproximación a la Legislación vigente”, Libro blanco de la Anatomía Patológica en España 2009, 230. 
579 Commission internationale de l’Etat Civil (CIEC), Etat civil et décès perinatal dans les Etats Membres de la CIEC, 
december 1999, 8. 



 

 

136 

 

302. De term die het best gebruikt wordt om kinderen die levenloos ter wereld komen is naar 

mijns inziens ‘levenloos geboren kinderen’. (infra 31-32 nrs. 40-41). Het is de term die het meest 

humaan is en daarenboven naar het gevoel van de ouders het beste is. In het huidige rechtskader 

wordt er in de wet zelf nergens een opsomming gemaakt van de terminologie die levenloos 

geboren kinderen aanbelangt. Enige relevante zaken zijn alleen maar terug te vinden in een oude 

19de eeuwse omzendbrief. Om een transparantere wetgeving te verkrijgen die duidelijk is voor 

eenieder, is het bovendien warm aanbevolen om relevante terminologie en definities op te nemen 

in de wet zelf.  Om het duidelijk en transparant karakter door te trekken naar alle rechtstakken en 

regelgevingen, lijkt het dan ook opportuun om onmiddellijk een uniformalisering door te voeren 

van de  term ‘levenloos geboren kind’. 

 

303. De registratiemogelijkheden die nu gelden voor levenloos geboren kinderen zijn eerder 

gering. Niet alle ouders die geconfronteerd worden met een perinataal verlies kunnen een akte van 

levenloos kind bekomen. Toch ben ik van oordeel dat de toegang tot registratie best niet onbeperkt 

wordt, zodat ook ‘kinderen’ die geboren worden na een zwangerschapstermijn van een x aantal 

dagen of weken toegang kunnen krijgen tot de registers van de burgerlijke stand. Dit zou alleen 

maar onnodige vragen en nieuwe discussies oproepen, onder meer omtrent het recht tot abortus en 

de status van het embryo en de foetus, die best vermeden worden. Een ondergrens zou de perfecte 

oplossing zijn om hieraan tegemoet te komen.  

 

Of deze ondergrens verbonden moet zijn met de effectieve levensvatbaarheidsgrens die in onze 

huidige samenleving wordt aanvaard in de neonatologie, is volgens mij geen absolute noodzaak. 

Het is echter niet duidelijk of de samenleving wel zou aanvaarden dat er aktes van de burgerlijke 

stand moeten worden opgemaakt voor ‘kinderen’ die helemaal geen kans hadden om levend ter 

wereld te komen of in leven te blijven. Om de verschillende meningen over dit gegeven te gaan 

verenigen in de wetgeving, zodat iedereen er zich in kan vinden, zou ik toch opteren om de 

levensvatbaarheid te gaan verbinden aan de mogelijkheid tot registratie, maar niet in die zin dat 

registratie alleen maar moet openstaan voor levenloos geboren kinderen die levensvatbaar konden 

ter wereld komen.  
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In de hedendaagse maatschappij is het zo dat we de ondergens van de levensvatbaarheid hebben 

bereikt. Neonatologen kunnen kinderen onder een bepaalde zwangerschapsduur medisch gezien 

niet helpen om te overleven omdat ze fysisch nog niet voldoende gevormd zijn. Kinderen die 

geboren worden na een zwangerschapsduur die de drempel overstijgt, kunnen levensvatbaar 

geboren worden. Vanaf dat moment kan er dus effectief gesproken worden over de geboorte van 

een kind. Het is mijns inziens echter zeer wreed dat ouders die een kind levenloos ter wereld 

gebracht hebben na een zwangerschapsduur die de levensvatbaarheidsgrens niet overschreed, geen 

enkele akte kunnen verkrijgen voor hun kind van de burgerlijke stand.  

 

Hierbij moet er bovendien nog verwezen worden naar de drie arresten die door het Franse Hof van 

Cassatie werden gewezen. De Franse rechtspraak over de registratie is voor België immers van 

belang. De onmogelijkheid tot het verkrijgen van een akte voor een levenloos geboren kind omdat 

het kind niet voldeed aan de levensvatbaarheidsgrens, werd in strijd bevonden met het basisartikel 

in Frankrijk, waardoor het moest opengetrokken worden naar alle levenloos geboren kinderen, 

ongeacht welke maatstaf dan ook (supra 270, nr. 126). Die vereiste van levensvatbaarheid was 

niet opgenomen in de wet, waardoor er een voorwaarde werd bijgecreëerd. In België staat de 

vereiste van de levensvatbaarheid echter ook niet in artikel 80bis BW, maar in een 19de eeuwe 

omzendbrief. Hierdoor bestaat er de mogelijkheid dat ons Belgisch Hof van Cassatie tot hetzelfde 

besluit komt. 

 

Om aan dit probleem tegemoet te komen kan de levensvatbaarheidsgrens voor de mogelijkheid tot 

registratie wél richtingaangevend worden gebruikt. Een onderscheid zou kunnen gemaakt worden 

tussen de registratieverplichting wanneer een kind levenloos wordt geboren na het overschrijden 

van de levensvatbaarheidsgrens, en de facultatieve registratiemogelijkheid wanneer het kind 

eerder ter wereld komt en daarom geen mogelijkheid had tot het levensvatbaar geboren worden.  

 

De levensvatbaarheidsgrens hoeft dus niet meer te fungeren als ondergrens, maar krijgt een functie 

voor het maken van het onderscheid tussen het verplichte en facultatieve karakter van de 

registratie. 
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304. Daarenboven is het aan te raden om het onderscheid tussen een geboorteakte, een 

overlijdensakte en een akte van levenloos kind te behouden. Een levenloos geboren kind, al dan 

niet levensvatbaar, moet mijns inziens nog steeds een akte van levenloos kind opgemaakt krijgen. 

De aktes hebben namelijk een ander einddoel met andere rechtsgevolgen. Hoewel ze deels 

overlappen, zijn ze toch niet helemaal verenigbaar. Het opmaken van een geboorteakte en een 

overlijdensakte voor een levenloos geboren kind, zoals gewenst door de ouders, is daarom 

juridisch gezien niet de beste oplossing die er is. 

 

Met het behoud van de aktes bedoel ik bovendien niet alleen om geen aktes te gaan schrappen, 

maar ook geen aktes te gaan bijcreëeren naargelang een zekere zwangerschapsduur of mogelijke 

levensvatbaarheid, zoals in een wetsvoorstel werd aangehaald. Om van de burgerlijke stand geen 

duiventil te maken, lijkt het mij het meest opportuun om dezelfde akte op te maken voor beide 

gevallen. Verscheidene aktes naargelang de situaties met hun eigen vermeldingen zouden de 

burgerlijke standen niet alleen onnodig belasten; het wordt tevens ook ingewikkelder om een 

(juiste) akte te verkrijgen of op te maken die de juiste vermeldingen bevat, wat voor niemand een 

goede zaak is.  

 

305. Met de benaming van ‘akte van levenloos kind’ lijkt mij op zich niets mis. In Nederland is 

er echter een recente wijziging doorgevoerd waarbij de akte nu het opschrift krijgt van ‘akte van 

geboorte (levenloos)’. Hieraan kan ook worden gedacht om nog meer tegemoet te kunnen komen 

aan de wensen van de ouders voor het verkrijgen van een ‘geboorteakte’. Indien dit nieuwe 

opschrift van de akte in Nederland in de toekomst geen verwarrring brengt tussen de effectieve 

geboorteaktes en de aktes van geboorte voor levenloze geboren kinderen, kan hier in België 

misschien ook voor geopteerd worden. 

 

306. De lege ferenda bestaat ook nog steeds onenigheid over in welk register de akte het best 

kan ingeschreven worden. Sommigen blijven opteren voor de inschrijving in het 

overlijdensregister, terwijl anderen de inschrijving liever zien in het geboorteregister. Nog anderen 

opteren voor een speciaal register. Dit speciaal register om levenloos geboren kinderen in te 

schrijven, kan volgens mij praktisch gezien wel werken (cfr. speciale bundel in het burgerlijk 

register van Spanje). Aangezien de ouders geen gelijkaardige behandeling van hun levenloos 
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geboren kind wensen, maar eerder een gelijkwaardige regelgeving, gaat de creatie van een 

speciaal register niet gaan voldoen aan hun wensen. Het behoud van de inschrijving in het 

overlijdensregister is alles samen bekeken volgens mij juridisch gezien nog steeds de beste optie.  

 

307. De huidige levensvatbaarheidsgrens moet aangepast worden aan de grens die in onze 

hedendaagse samenleving wordt aanvaard. Deze ligt op 140 dagen zwangerschapsduur, gerekend 

vanaf de verwekking. De rol van de levensvatbaarheidsgrens voor de registratie van levenloos 

geboren kinderen wordt echter best beperkt tot het al dan niet verplichtend karakter van de 

registratie. Hierdoor verliest het gegeven van de levensvatbaarheidsgrens aan belang voor 

levenloos geboren kinderen, omdat er steeds registratie mogelijk is.  

 

De levensvatbaarheidsgrens kan echter wel een verschil betekenen voor het levend geboren kind. 

Doordat er levend en levensvatbare kinderen kunnen geboren worden onder de huidige 

levensvatbaarheidsgrens, vallen deze kinderen in het huidige recht tussen de mazen van het net. Er 

kan juridisch gezien wel een geboorteakte worden opgemaakt omdat de wet niet specifieert dat de 

levensvatbaarheid een vereiste is. Anderzijds kan men maar een juridische persoonlijkheid 

verkrijgen vanaf het ogenblik dat men levend en levensvatbaar geboren is. Doordat het kind niet 

binnen de termijn van de levensvatbaarheid wordt geboren, kan het dus strikt genomen geen 

rechtspersoonlijkheid met de daaraan gekoppelde rechtsgevolgen verwerven. Door de 

levensvatbaarheid te verlagen zodat de juridische levensvatbaarheidsgrens overeenstemt met de 

biologische levensvatbaarheidsgrens, verdwijnt ook de mogelijkheid tot problemen in de praktijk. 
 

308. Om rechtspersoonlijkheid te kunnen verkrijgen naar huidig recht moet er voldaan worden 

aan de cumulatieve voorwaarden van het levend en levensvatbaar geboren worden. Hierdoor kan 

er nooit rechtspersoonlijkheid toekomen aan het levenloos geboren kind en dit wens ik behouden 

te zien in de toekomstige wetgeving. 
 

309.  Er kan geen afstammingsband worden vastgesteld tussen het kind en zijn ‘ouders’ omdat 

de afstamming een gevolg is van de rechtspersoonlijkheid die het kind nooit verworven heeft. 

Hoewel ik niet de intentie heb om aan dit principe afbreuk te doen, lijkt het mij toch een goed idee 

om de afstammingsregels die gelden bij de geboorte van een levend en levensvatbaar geboren 
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kind, naar analogie toe te passen voor levenloos geboren kinderen. Hierdoor wordt er nog steeds 

geen afstammingsband juridisch vastgesteld, maar is er wel sprake van een gelijkwaardige 

behandeling voor levenloos geboren kinderen.  

 

De toepassing van artikel 331bis BW moet dan ook mogelijk zijn in die specifieke gevallen waarin 

de gegevens van de van de ‘vader’ of ‘meemoeder’ niet stroken met de werkelijkheid. Hierdoor is 

een mogelijke schending met het arrest Znamenskaya/Rusland van het EHRM ook van de baan. 
 

310. De verkrijging van de familienaam is echter ook een rechtsgevolg van de juridische 

persoonlijkheid. Toch ben ik van oordeel dat de familienaam facultatief moet kunnen opgenomen 

worden in de akte van levenloos geboren kind, wanneer de ouders dit wensen. De gegevens van de 

‘ouders’ worden echter ook vermeld in de akte, zonder dat dit enig rechtsgevolg met zich 

meebrengt. Hierdoor zou de familienaam meer een symbolische waarde kunnen hebben om het 

leed van de ouders te helpen verzachten. 
 

311. Het onderdeel begraven en crematie wordt het best afgestemd op de aard van de akte van 

levenloos kind die kan opgemaakt worden. Indien het gaat om een verplichte aangifte, is het 

aanbevolen om de verplichting door te trekken naar het begraven of cremeren. Hetzelfde geldt 

wanneer de aangifte een facultatief karakter heeft. Wanneer de ouders echter niet kiezen voor het 

begraven of cremeren van het levenloze kind, komt de zorg van het begraven of het cremeren 

terecht bij het ziekenhuis waar het levenloos kind ter wereld is gekomen. Naar mijns inziens is het 

echter zeer belangrijk dat het gaat om een waardige lijkbezorging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

141 

BIBLIOGRAFIE 
 

Wetgeving en wetgevingsdocumentatie 

België 

Grondwet 

Burgerlijk Wetboek, Boek 1. Personen. 

Strafwetboek 

Wet van 30 maart 1984 tot wijziging van de artikelen 55,56 en 57 van het Burgerlijk Wetboek en 361 van 
het Strafwetboek, BS 22 december 1984. 

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, BS 24 juni 1999. 

Wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het 
vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan, BS 29 december 2006. 

Wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het 
oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, BS 30 december 2008. 

Wet van 23 december 2009 houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid, BS 29 december 2009. 

Wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie, BS 1 
maart 2013.  

Wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder, BS 7 juli 2014. 

Wet van 20 februari 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, wat de prenatale erkenning van een 
kind oor een niet-gehuwde ouder betreft, BS 22 maart 2017. 

Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, BS, 15 augustus 1980. 

Bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale 
bevoegdheden van de gewesten, BS 3 augustus 2001. 

Decreet van 3 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de 
burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos geboren kind werd vertoond, Pasin. 1 juli 1806-30 
december 1809, 2-3. 

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, BS 10 februari 2004.  

 
Decreet van 6 maart 2009 tot wijziging van Hoofdstuk II van Titel III van Boek II van Deel I van het 
wetboek van de Plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de begraafplaatsen en de 
lijkbezorging, BS 26 maart 2009.  
 



 

 

142 

Decreet van 28 maart 2014 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, BS 19 juni 2014. 
 
Ordonnantie van 13 december 2007 tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de 
lijkbezorging met het oog op een waardige behandeling van het stoffelijk overschot van levenloos geboren 
foetussen, BS 10 januari 2008.  

Circulaire van 7 mei 2007 betreffende de wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan, BS 30 mei 
2007. 

Omzendbrief nr. 139 van 13 december 1848 van de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende de 
bevolkingsstatistiek en doodgeborenen, Bulletin du ministère de l’Interieur, 1848. 

Omzendbrief nr. 42 van 22 maart 1849, Bulletin du ministère de l’Interieur, 1849. 

Omzendbrief van 9 september 1991 betreffende de begraving van foetussen van minder dan zes maanden, 
BS 25 september 1991. 

Omzendbrief van 10 juni 1999 betreffende de invoeging van een artikel 80 bis in het Burgerlijk Wetboek 
aangaande de akte van aangifte van een levenloos kind, BS 1 juli 1999. 

KB 17 juni 1999 waarbij het opmaken van een jaarlijkse statistiek van de overlijdensoorzaken wordt 
voorgeschreven, BS 4 september 1999. 

Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door mevrouw Delcourt-Pêtre, Parl.St. 
Senaat 3 maart 1994, nr. 3-623/4. 
 
Wetgevingsstuk nr. 2-21/4, zitting 13 januari 2000, herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe 
bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, lichamelijke, 
geestelijke en seksuele integriteit verzekeren. 

Wetsvoorstel (S. BECQ e.a.) tot wijziging van de regelgeving betreffende levenloos geboren kinderen, 
Parl.St. Kamer BZ 2014, nr. 54-243/1 (10 september 2014). 

Wetsvoorstel (C. FONCK c.s.) betreffende de levenloos geboren kinderen, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-
56/1 (24 oktober 2014). 

Wetsvoorstel (P. VANVELTHOVEN e.a.) houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat levenloos 
geboren kinderen betreft, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-81/1 (20 januari 2015). 

Wetsvoorstel (C. VAN CAUTER e.a.) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de aangifte van het 
doodgeboren kind betreft, Parl.St. Kamer 2014-15, nr. 54-957/1 (12 maart 2015). 

Wetsvoorstel (Ecolo-Groen) betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, Parl.St. 2015-16, nr. 54-
1947/001, 4 (18 januari 2017). 

Vr en Antw, Senaat 1990-1991, 30 juli 1991, 1975, (vr. nr. 117 DE LOOR van 23 mei 1991). 

Vr. en Antw. Senaat 1996-97, 25 november 1996, nr. 1/52 (Vr. nr. 232 B. ANCIAUX). 

 



 

 

143 

Frankrijk 

Code civil 

Loi n° 93-22 du janvier 1993 modifiant le code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits de 
l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales, JORF, 9 janvier 1993, 495. 

Décret  n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des partes I, II et III du code de 
la santé publique, JORF, n° 122 du 27 mai 2003, 37.006. 

Décret n° 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du code civil  
 
Circulaire du 3 mars 1993 relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant, JORF, n° 70 du 24 
mars 1993. 

Circulaire DGS n°50 du 22 juillet 1993 relative à la déclaration des nouveau-nés décédés à l’état civil. 

Circulaire n° 2001-576 du 30 novembre 2001 relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge 
des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance. 

Nederland 

Burgerlijk Wetboek, boek 1 

Wet 7 maart 1991 houdende nieuwe bepalingen inzake de lijkbezorging. 

Besluit van 11 september 1997, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld 
in artikel 19j, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Besluit bijzondere akten van de 
burgerlijke stand). 

Besluit van 22 mei 2017 tot wijziging van het Besluit burgerlijke stand 1994 in verband met de akte als 
bedoeld in artikel 19i, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, Stb 24 mei 2017, 212. 

Spanje  

Código civil español 

Ley de 8 de junio de 1957 sobre el Registro Civil, BOE 10 junio 1957. 

Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, BOE, 22 julio 2011. 

Decreto de 14 de noviembre de 1958, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del 
Registro Civil. 

Europees 

Verdrag 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, BS 
19 augustus 1955. 

Verdrag 4 april 1997 inzake de rechten van de mens een de biogeneeskunde. 

Internationaal 

Universele verklaring voor de rechten van de Mens, 10 december 1948 



 

 

144 

Universele verklaring voor de rechten van het Kind 

Internationaal Verdrag 23 maart 1976 inzake burgerrechten en politieke rechten, BS 21 juli 1983. 

Internationaal Verdrag 20 november 1989 inzake de rechten van het kind, BS 17 januari 1992. 

Amerikaans Verdrag 22 november 1969 voor de Rechten van de Mens. 

Rechtspraak  

België 

GwH. 19 december 1991, nr. 39/91, JT 1992, 362-367, noot Ph. COENRAETS. 

GwH. 5 oktober 2011, nr. 146/2011. 

Cass. 19 mei 1873, Pas. 1873, 181-188. 

Cass. 11 februari 1987, Vl.T.Gez. 1987, 41-42, noot J.J. ANDRE. 

Cass. 22 december 1992, RW 1993-94, 464-465, noot. M. WOUTERS. 

Cass. 2 maart 2012, C. 10.0685.F. 

RvS. 7 juli 1975, nr. 17114. 

RvS. 3 april 2014, nr. 227.035. 

Luik 23 mei 1890, Pas. 1890, II, 331. 

Oudenaarde, 25 mei 1907, Pas. 1907, III, 247. 

Verviers, 30 maart 1981, RTDF 1981, 324-325 

Doornik 26 oktober 1998, JLMB 1999, 1030-1034, noot A. DE WOLF; J.dr.jeun. 1999, afl. 187; 50-51, 
noot A. JONCKHEERE. 

Frankrijk 

Cass. 6 février 2008, nr. 06-16.498. 

Cass. 6 février 2008, nr. 06-16.499. 

Cass. 6 février 2008, nr. 06-16.500. 

Spanje  

Tribunal Constitucional 1 febrero de 2016, nr. 11/2016, BOE 7 de marzo de 2016. 

Europees 

HvJ 26 februari 2008, nr. C. 506/06. 

HvJ (grote kamer) 18 oktober 2011, C-34/10. 



 

 

145 

EHRM 12 juli 1977, nr. 6959/75, Brüggeman en Scheuten/Duitsland. 

EHRM 13 mei 1980, nr. 8416/79, Paton/Verenigd Koninkrijk. 

EHRM 19 mei 1992, nr. 17004/90, Hercz/Noorwegen. 

EHRM 27 oktober 1994, 18535/91, Kroon e.a./Nederland. 

EHRM 5 september 2002, nr. 50490/99, Boso/Italië. 

EHRM 8 juli 2004, nr. 53924/00, Vo/Frankrijk. 

EHRM 6 januari 2005, nr.78/02, Adelaide e.a./Frankrijk. 

EHRM 2 juni 2005, nr. 77785/01, Znamenskaya/Rusland. 

EHRM 10 april 2007, nr. 6339/05, Evans/Verenigd Koninkrijk. 

Rechtsleer 

Boeken 

België 

BAETEMAN, G., Overzicht van het personen- en gezinsrecht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 
1993, 1106 p. 

DE PAGE, H., Traité élémentaire de l’état civil belge, I, Introduction. Théorie générale des droits et des 
lois. Les personnes – La famille, Brussel, Bruylant, 1962, 1367 p. 

DE PAGE, H. en MASSON, J-P., Traité élémentaire de droit civil belge. Les personnes, Volume 1, 
Brussel, Bruylant, 1990, 849 p. 

DE PAGE, H. en MASSON, J-P., Traité élémentaire de droit civil belge. Les personnes, Volume II, 
Brussel, Bruylant, 1990, 1619 p. 

DEKKERS, R., Handboek Burgerlijk recht, I. Inleiding – personenrecht – zakenrecht – overschrijving – 
verjaring, Brussel, Bruylant en Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1972, 953 p. 

DEKKERS, R. en WYLLEMAN, A., Handboek burgerlijk recht, I, Personen- en familierecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, 420 p. 

DESMAREZ, J.-J., Manuel de médicine légale à l’usage des juristes: y compris les éléments annexes de la 
médicine du travail, Brussel, Presses Universitaires de Bruxelles, 1967, 795 p. 

DIERKENS, R. en DEKKERS, R., Lichaam en lijk: raakpunten van recht en geneeskunde, Brugge, die 
Keure, 1962, 286 p.  

GALLUS, N., en VAN GYSEL, A-C., Le droit de la filiation: rôle de la vérité socio-affective et de la 
volonté en droit belge, Brussel, Larcier, 2009, 586 p. 

GERLO, J., Handboek voor familierecht; 1. Personen- en familierecht, Brugge, die Keure, 2003, 359 p.  



 

 

146 

GORLÉ, F., BOURGEOIS, G., BOCKEN, H., REYNTJENS, F., DE BONDT, W. en LEMMENS, K., 
Rechtsvergelijking, Mechelen, Kluwer, 2007, XVII + 359 p. 

HENNAU-HUBLET, C. en VERHAEGEN, J., L’activité médicale et le droit penal: Les délits d’atteinte à 
la vie l’integrité physique et la santé des personnes, Brussel, Bruylant, 1987, 475 p. 

HEYVAERT, A., Het personen- en gezinsrecht ont(k)leed: theorieën over personen- en gezinsrecht rond 
een syllabus van de Belgische techniek, Gent, Mys en Breesch, 2001, 475 p. 

KEIRSE, E., Eerste opvang bij perinatale sterfte. Gedragingen en attitudes van ouders en hulpverleners., 
Leuven, Acco, 1989, 263 p. 

LELEU, Y-H., Droit des personnes et des familles, Brussel, Larcier, 2005, 711 p. 

LELEU, Y-H., Droit des personnes et des familles, Brussel, Larcier, 2010, 838 p. 

LELEU, Y-H., Droit des personnes et des familles, Brussel, Larcier, 2016, 904 p. 

MASSAGER, N., Les droits de l’enfant à naître: le statut juridique de l’enfant à naître et l’influence des 
techniques de procréation médicalement assistée sur le droit de la filiation. Etude de droit civil, Brussel, 
Bruylant, 1997, 1013 p. 

NYS, M., Geneeskunde: recht en medisch handelen, Mechelen, Wolters Kluwer, 2016, 669 p. 

PAUWELS, J.M., Beginselen van personen- en familierecht. Boekdeel 1: personenrecht., Leuven, Acco, 
1985, 187 p.  

RENAER, M., Omtrent abortus: de waarde van een mens in wording, Leuven, Davidsfonds, 1984, 99 p.  

RIGAUX, F., Traité de l’état civil, Tome I - Les relations internes, Brussel, Larcier, 1978, 667 p. 
 
ROLAND, R., en WOUTERS, Th.,  Guide pratique de l’officier de l’état civil, Brussel, Larcier, 1963, 501. 
 
SENAEVE, P., Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2013, 671 p. 

SMOUT, L., Trouwboekje, Brugge, die Keure, 1969, 59 p. 

SOMERS, P., Gebroken wit. Bewust omgaan met de dood, Leuven, Van Halewyck, 1997, 262 p. 

SWENNEN, F., Personenrecht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2008, 174 p. 

SWENNEN, F., Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 511 p. 

VAN GYSEL, A-C., Précis de droit de la famille, Brussel, Bruylant, 2009, 914 p. 

VAN GYSEL, A-C., Précis de droit des personnes de la famille, Limal, Anthemis, 2013, 609 p. 

VAN GRUNDERBEECK, D., Beginselen van personen- en familierecht. Een mensenrechtelijke 
benadering, Antwerpen, Intersentia, 2003, 763 p. 

VERHELLEN, E., Verdrag inzake de rechten van het kind, Leuven, Garant, 1993, 182 p. 

VERSCHELDEN, G., Afstamming in APR, Mechelen, E-Story Scientia, 2004, 762 p. 



 

 

147 

VERSCHELDEN, G., Origineel ouderschap herdacht, Brugge, die Keure, 2005, XXVII + 422 p. 

Frankrijk 

CARBONNIER, J., Droit civil. 1/ Les personnes. Personnalité, Incapacités, Personnes morales, Parijs, 
Presses Universitaires de France, 2000, 425 p.  

CORNU, G., Droit civil. Introduction. Les personnes. Les biens, Parijs, Montchrestien, 2001, 717 p. 

HUC, T., Commentaire théorique et pratique du code civil, V, Des successions; - Acceptation et 
répudiations; Bénéfice d’inventaire; - Partages et rapports; Loi du 6 février 1893 modifiant le régime de la 
séparation de corps. Art. 741 à 892, Parijs, Pichon, 1893, 603 p. 

LESNARD, S., Le meurte de nouveau-né: les aspects juridiques et criminologiques, onuitg. 
doctoraatsthesis Rechten Nantes, 2006-2013, 775 p. 

WEIL, A. en TERRÉ, F., Droit civil. Les personnes. La famille, Les incapacités, Parijs, Dalloz, 1983, 981 
p. 

Nederland 

ASSER, C. en DE BOER, J., personen- en familierecht, Deventer, Kluwer, 2010, XXXIII + 1144 p. 

ASSUS, Mr.C., Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, personen- en 
familierecht, Deventer, Kluwer, 2011, 1144 p. 

BERGAMIN, R.J.B., De persoon in het recht, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2000, 80 p. 

VLAARDINGERBROEK, P., BLANKMAN, K., VAN DER LINDEN, A.P., PUNSELIE, E.C.C. en VAN 
WAMELEN, C.G.M., Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het 
huwelijksvermogensrecht), Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 2002, 468 p.  

VLAANDINGERBROEK, e.a., Het hedendaagse personen- en familierecht, Deventer, Kluwer, 2011, 659 
p. 

WORTMANN, S.F.M en VAN DUIJVENDIJK-BRAND, J., Compendium van het personen- en 
familierecht, Deventer, Kluwer, 2012, 377 p. 

Spanje  

CASTAN TOBEÑAS, J., Derecho civil Español, común y floral, I, Volume 2: Teoría de la relación 
juridica y los derechos subjectivos. Los derechos de la personalidad., Madrid, Reus, 1955, 813 p.  

DE CUEVILLAS MATOZZI, I., DE CASTRO GARCÍA, J. en GONZÁLEZ GARCÍA-MIER, R.,  
Instituciones de derecho civil patrimonial, Madrid, Edotorial Tecnos, 2016, 260 p. 

Rechtsvergelijking 

LELEU, Y-H. en LANGENAKEN, E., “Quel statut pour l’embryon et le foetus dans le champ juridique 
belge?” in the Belgian reports at the congress of Brisbane of the International Academy of Comparative 
law, Brussel, Bruylant, 2002, 829-864.  
 

 



 

 

148 

Bijdragen in verzamelwerken 

België 

BLOCH, A., “Abortus en mensenrechten” in VANDENBOSSCHE, D., BLOCH, A. en TEMMERMAN, 
M., (eds.), abortus provocatus, Gent, Omega editions, 1953- , 75-137. 

CAMMU, H., “Deel IV. Vijfentwintig jaar en anderhalf miljoen baby’s later” in EGGERMONT, M., (ed.), 
De verloskunde in beweging: de relatie patiënt-zorgverlener in juridisch perspectief, Brugge, die Keure, 
2012, 105-117. 

DE THEIJE, M., “Commentaar bij art. 80bis BW”, in SENAEVE, P., SWENNEN, F., en 
VERSCHELDEN, G. (eds.), Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 1997. 
 
EGGERMONT, M., “Een moeilijke bevalling. De ontwikkeling van de aansprakelijkheid van de 
vroedvrouw in België (19E-20E eeuw) in DEBAENST, B. en DELBECKE, B. (eds.), Vangnet of 
springplank?Het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht in een moderne samenleving (1804-heden), 
die Keure, Brugge, 93-110. 
 
GALLUS, N., “La personnalité”, in CARRÉ, D., DEGRAVE, S., GALLUS, N., HIERNAUX, G., 
MASSAGER, N., en PFEIFF, S., (eds.), Droits des personnes et des familles, Brussel, Larcier, 2012, 9-73. 
 
HAMERLYNCK, R., “Eindelijk een internationale conventie over de rechten van het kind” in 
VERHELLEN, E., SPIESSCHAERT, F., en CATTRIJSSE, L., (eds.), Rechten van kinderen: een 
tekstbundel van de Rijksuniversiteit Gent naar aanleiding van de UNO-conventie voor de rechten van het 
kind, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1989, 209-230. 
 
HEYVAERT, A. en VANCRAENENBROECK, R., “Commentaar bij art. 331bis BW”, in SENAEVE, P., 
SWENNEN, F., en VERSCHELDEN, G. (eds.), Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar 
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 1997. 
 
JACOBS, B., “Les difficultés juridiques autour du deuil périnatal” in ROMMELAERE, C. en RAVEZ, L. 
(eds.), Parce que l’amour ne meurt pas... Ethique et deuil périnatal, Namen, Presses Universitaires de 
Namen, 2014, 133-148. 
 
VANSWEEVELT, T., “Deel II. Het beginnend leven. Hoofdstuk 3. Het statuut van en het 
wetenschappelijk onderzoek op embryo’s.” in VANSWEEVELT, T. en DEWALLENS, F., (eds.), 
Handboek Gezondheidsrecht, Volume II, Rechten van patiënten: van embryo tot lijk, Antwerpen, 
Intersentia, 2014, 161-188. 
 
VANSWEEVELT, T. en DEWALLENS, F., “Deel V. Het eindigend leven. Hoofdstuk IX. Het juridisch 
statuut van het lijk.” in VANSWEEVELT, T. en DEWALLENS, F., (eds.), Handboek Gezondheidsrecht, 
Volume II, Rechten van patiënten: van embryo tot lijk, Antwerpen, Intersentia, 2014, 1559-1610.  
 
VERSCHELDEN, G., “Commentaar bij art. 328 BW”, in SENAEVE, P., SWENNEN, F., en 
VERSCHELDEN, G. (eds.), Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 1997. 
 



 

 

149 

VERSCHELDEN, G., “Deel III. De moederlijke en de vaderlijke erkenning” in SENAEVE, P., 
SWENNEN, F. en VERSCHELDEN, G. (eds.), De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 87-218.  
 
Nederland 

SCHRAMA, W.M., “3. Algemene bepalingen (Titel 1), in SCHRAMA, W.M. e.a. (eds)., Nijmegen, Ars 
Aequi Libri, 2009,  13-16.  

Spanje  

OLLERO, A., “Bioética en el Tribunal Constitucional” in SANTOS, J.A., ALBERT, M. en HERMIDA, C., 
(eds.), Bioética y nuevos derechos, Granada, Comares, 2016, 283-294. 

 

Tijdschriftartikels 

België 

ANDRE, J.J., “De bescherming van de fysische integriteit van het kind in utero bij de geboorte”, (noot 
onder Cass. 11 februari 1987), Vl.T.Gez. 1987, 41-49. 

BEAGUE, M., “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, 413-425.  

C. CASTELEIN, , “De naam van het perinataal overleden kind”, NJW 2002, 408-413. 

CASTELEIN, C., en WUYTS, T., “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, 771-852. 

DEBUSSCHER, E., “Decreet van 28 maart 2014 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 (BS 19 juni 2004)”, NNK 2015/2, 38. 

DE KEZEL, E., “Wrongful birth en wrongful life. Een stand van zaken”, NJW 2004, 546-551. 

DE WOLF, A., “De rechtspositie van het doodgeboren kind en zijn ouder(s)”, RW 1998-99, 209-219.  

DE WOLF, A., “Commentaar bij vonnis “rectification d’un acte de présentation d’un enfant sans vie en vue 
de lui attribuer un prénom” (noot onder Doornik 26 oktober 1998), JLMB 1999, 1035-1038. 

DIERKENS, R., “De biologische mens in het recht”, TPR 1972, 183-203. 

GULDIX, E., “De impact van de medische wetenschap en techniek op het personen- en gezinsrecht”, RW 
1993-94, 1104-1128. 

HUYGENS, A., “Late zwangerschapsafbreking en aansprakelijkheid voor ongewenst bestaan (noot onder 
Kortrijk 18 februari 2010 en Gent 3 november 2011), T.Gez. 2011-12, 212-229. 

JONCKHEERE, A., “La loi du 27avril 1999 introduisant un article 80bis dans le code civil et son histoire” 
(noot onder Doornik 26 oktober 1998), J.dr.jeun. 1999, afl. 187, 52-53.  



 

 

150 

LAMPE, M-F., “A propos du deuil périnatal - la norme à l’écoute de son modèle - du droit des personnes 
au droit de la famille”, RTDF 1990, 199-219. 

LEFEBRE, E., “Het Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging”, T.Gem. 2004, 
90-105. 

LEMMENS, L., “Levenseindebeslissingen en zwangere vrouwen. Recht op zelfbepaling of dwingt de 
foetus tot naastenliefde?”, T.Gez. 2010-2011, 303-316. 

PANIS, S., “Het statuut van embryo’s en foetussen in vivo vs. in vitro”, T.Gez. 2011-12, afl. 5, 373-386. 

POPELIER, G., “Het moeder-foetus konflikt”, Vl.T.Gez. 1995, 295-303. 

ROMMELAERE, C., “Article 80bis du Code civil, deuil périnatal et droit”, Act.dr.fam. 2010, 25-39. 

SENAEVE, P., “De wet van 30 maart 1984 inzake de geboorteaangiften: een kleine wijziging met grote 
gevolgen”, RW 1984-85, 1538-1554. 

SENAEVE, P., “Commentaar bij de wet van 14 januari 2013 inzake enkele wijzigingen in familiale 
procedures”, T.Fam. 2013, 150-153.  

STEVENS, L., “Ongeborene heeft geen grondwettelijk recht op eerbiediging integriteit”, Juristenkrant 
2011, afl. 237, 3.  

SWENNEN, F., “ “Dance me to the children who are asking to be born” Over levenloos geborenen en 
ongeborenen”, TPR 2016, 407-421. 

VERSCHELDEN, G., “Het hervormde afstammingsrecht: een nieuw compromis tussen biologisch en 
sociaal ouderschap”, RW 2007-08, 338-358. 

VERSCHELDEN, G., “Naar een wettelijke omschrijving (en uitbreiding) van het begrip “levenloos 
kind”?”, T.Fam. 2008, 137-138. 

VERSCHELDEN, G., “De familierechtelijke ambities van de regering-Michel I”, T.Fam. 2015/1, 2-4.  

VERSCHELDEN, G., “Vaderlijke erkenning mogelijk vanaf prilste zwangerschap”, Juristenkrant 2017, 
afl. 347, 1. 

WOUTERS, M., “Het recht op leven en de strafbaarstelling van abortus” (noot onder Cass. 22 december 
1992, RW 1993-1994, 458-463. 

WUYTS, T., “Art. 15 Decreet 16 januari 2004”, in Comm. Pers., Mechelen, Kluwer, 2009, losbl. 

Frankrijk 

DUTRIEUX, D., “ Législation funéraire: une nouvelle définition de l’enfant mort-ne”, Defrénois 2002, 
719-727. 

LATINA, M., “La suppression des seuils de viabilité des enfants mort-nés”, PA 2008, 1-9. 

PHILIPPE, C., “La viabilité de l’enfant nouveau-né”, D. 1996, 29-34. 

ROUJOU DE BOUBÉE, “Les conditions de l’inscription à l’état civil d’un enfant mort-né, D. 2008, 1862-
1868. 



 

 

151 

SALVAGE, Ph., “La viabilité de l’enfant nouveau-né, RTD Civ. 1976, 725-749. 

Nederland 

I. JANSEN, "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", Stcrt. 17 oktober 2006, nr. 202, (15) 15. 

X., “Berichten uit het buitenland”, Ned.T.Geneesk. 119, nr. 18, 1975, (724) 724. 

Spanje  

LÓPEZ SÁNCHEZ, C., “Los derechos de las personas en el nuevo registro civil”, Derecho Privado y 
Constitución 2011, 261-310. 

MACANÁS, G., “Efectos y defectos del artículo 30 del Código civil”, InDret, 2013, 3-42. 

PURAS GIL, A.M., TEIJEIRA ÁLVAREZ, R. en BALANA ASURMENDI, M.J., “Procedimientos de 
actuación ante “restos humanos de entidad” en los Departamentos de Patología: Fetos y Piezas de 
amputación de miembros. Una Aproximación a la Legislación vigente”, Libro blanco de la Anatomía 
Patológica en España 2009, 217-230. 

 

Overige bronnen 

Vragenlijsten en visieteksten 
 
BELHOMME, J., Avis consultatif concernant les propositions de loi ayant pour objet le statut des enfants 
nés sans vie avant 180 jours depuis la conception, onuitg. 1-3. 

GOOSSENS, L., Baby’s op de grens van de leefbaarheid. 

HEENEN-WOLFF, S., Le deuil d’une grosesse non-aboutie est une affaire individuelle, onuitg. 1-3. 

HUYGENS, A. en SWENNEN, F., Vragenlijst levenloos geboren kind, onuitg. 1-16. 

VAN GEYSEL – LELEU- SOSSON, Questionnaire enfant mort-né, onuitg. 1-9. 

VLAVABBS, Vragenlijst – Levenloos geboren kind, onuitg. 1-10. 

 
Andere 
 
Agentschap zorg en gezondheid, Belangrijkste trends in geboortes en bevalling 2015, geraadpleegd op 2 
mei 2017 (https://www.zorg-en-gezondheid.be/belangrijkste-trends-in-geboorte-en-bevalling). 
 
BEEL, V., “STOKVIS. Noem mij, noem mij” 2002 (http://www.standaard.be/cnt/dst14102002_017). 

Commission internationale de l’Etat Civil (CIEC), Etat civil et décès perinatal dans les Etats Membres de la 
CIEC, december 1999 
(http://www.ciec1.org/SITECIEC/PAGE_Etudes/6BAAAI2sCRBTZUpXY1FnTHROCQA). 



 

 

152 

DEVLIEGER, R., MARTENS, E., MARTENS, G., VAN MOL, C. en CAMMU, H., “Perinatale 
Activiteiten in Vlaanderen 2014”, SPE, Brussel, 2015 (https://www.zorg-en-
gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/SPE_jaarrapport%202014.pdf). 

DEVLIEGER, R., MARTENS, E., MARTENS, G., VAN MOL, C. en CAMMU, H., “Perinatale 
Activiteiten in Vlaanderen 2015”, SPE, Brussel, 2016 (https://www.zorg-en-
gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Evaluatierapport%20SPE%202015.pdf). 

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Geboorten en Vruchtbaarheid, toelichtingsnota juli 
2011. FOD Economie, 2011 
(http://statbel.fgov.be/nl/binaries/Geboorten%20en%20vruchtbaarheid_Metadata_NL_tcm325-
197156.pdf). 

FOD Justitie: Dienst Familierecht en Burgerlijke stand, Oriëntatienota WL/11/L/2015/001, 2015. 

Mededeling commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit, Den 
Haag, 10 oktober 2006 (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). 

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Richtlijn Perinataal beleid bij extreme 
vroeggeboorte, 
(http://www.nvog.nl/Sites/Files/0000001346_Richtlijn%20Perinataal%20beleid%20bij%20extreme%20vro
eggeboorte.pdf). 
 
NOS, “Heel pijnlijk als je doodgeboren kind niet wordt erkend”, 2016 (https://nos.nl/artikel/2089781-heel-
pijnlijk-als-je-doodgeboren-kind-niet-wordt-erkend.html). 
 
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad. Geboorte definiëren, De nota’s van het 
Observatorium – Nr2. Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Brussel, juni 2014 
(http://www.observatbru.be/documents/graphics/notes-notas/noteoss2_een-geboorte-
definieren_nl_tma.pdf). 

Regeerakkoord 9 oktober 2014, http://www.premier.be/nl/regeerakkoord. 
 
P. SOMERS, “Gebroken Wit”, Horizon-taal, 1997, afl. 3. 

TEN HAAF, L., “Het recht op een juridisch bestaan”, 2016 (http://njb.nl/blog/het-recht-op-een-juridisch-
bestaan.20595.lynkx). 

World Health Organization, ICD-10: International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems (vol.2), 2011 (http://www.who.int/classifications/icd/ICD10Volume2_en_2010.pdf). 

www.kindengezin.be 
 

 

 

 



 

 

153 

BIJLAGEN` 
 


