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onderwerp Beantwoording Artikel 40 vragen "Registratie in de 
BRP (Basisregistratie personen) van levenloos 
geboren kinderen". 

Geachte heer Huisman, 

Steenbergen, 21 maart 2016 

Op basis van artikel 40 heeft U de volgende vragen gesteld: 

1. Worden er op dit moment in de gemeente Steenbergen stilgeboren kinderen 
ingeschreven in de BRP (Basisregistatie personen)? 

Op dit moment worden er géén stilgeboren kinderen geregistreerd in de 
BRP van de gemeente Steenbergen. 

1a. Zo nee, wat waren de beweegredenen voor het college om dit niet te doen? 

Momenteel is het niet mogelijk om stilgeboren kinderen in de BRP te registreren. 
De wetgeving (wet Basisregistratie personen) biedt hiervoor geen mogelijkheid. 

2. Is het college, samen met StAn, het eens dat het opnemen van stilgeboren 
kinderen in het BRP een deel van het rouwproces voor de ouders is? 

Het college is van mening dat de registratie van een stilgeboren kindje, in welke 
vorm dan ook, van groot belang is voor de ouders. In de BRP (Basisregistratie 
personen) is dit tot op heden niet mogelijk. De wet staat dit niet toe. 
In de gemeente Steenbergen wordt getracht, zoveel als mogelijk, de ouders 
tegemoet te komen in de wens om hun kindje te registreren. 
Momenteel gebeurt dit door de registratie van een kindje in het 
trouwboekje van de ouders en het meegeven van een afschrift van de akte 
van de burgerlijke stand, waarin onder andere de geboorte- en 
overlijdensgegevens van het kindje zijn opgenomen. 
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3. Is het college voornemens om een wijzigingsvoorstel van de verordening aan te 
bieden aan de raad en het mogelijk te maken voor ouders om hun stilgeboren 
kinderen in te laten schrijven in de BRP? 

De registratie van personen in de BRP (Basisregistratie personen) is wettelijk 
geregeld, (wet Basisregistratie personen). Gemeenten hebben geen bevoegdheid 
om, bij gemeentelijke verordening, de registratie van personen in de eigen 
gemeente te regelen. 

4. Indien het wijzigingsvoorstel zoals dit bij 4 wordt genoemd op formeel juridische 
gronden niet mogelijk blijkt te zijn, is het college dan voornemens liefst in 
samenwerking met ouders te kijken naar een andere manier om stilgeboren 
kinderen op een andere wijze te laten registreren? 

De mogelijken van registratie van een levenloos geboren kindje wordt altijd in 
overleg met de ouders besproken en uiteengezet. In de praktijk wordt veelal op 
verzoek van de ouders het kindje geregistreerd in het trouwboekje. Tevens wordt 
door de ambtenaar van de burgerlijke stand altijd een afschrift van de akte van de 
burgerlijke stand uitgereikt aan de ouders, indien zij dit wensen, (akte van 
overlijden) 
Momenteel zijn er helaas geen verdere opties voor registratie. 
Voor zowel de registratie in de BRP als het kunnen opmaken van een 
geboorteakte van een levenloos geboren kindje zijn wetswijzigingen benodigd, 
(wet BRP en het Burgerlijk Wetboek). 
De verwachting is dat op termijn de wetgeving met betrekking tot de registratie 

van een levenloos geboren kind wordt aangepast. Momenteel wordt door de NVVB 
(Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken) in overleg met specialisten en de 
gemeentelijk ombudsman Amsterdam bekeken naar oplossingsrichtingen. 

Er is nog een aanvullende vraag gesteld per mail, die in deze beantwoording 
tegelijkertijd mee zal worden genomen. Uw vraag was: 

5. Heeft de gemeente thans budget, of stelt de gemeente budget beschikbaar voor dit 
onderwerp (doodgeboren kinderen). De gemeenschap kan dan een beroep doen 
op steun van de gemeente. 

Momenteel is er geen budget voorhanden/beschikbaar voor het door u genoemde 
onderwerp. 
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