
Levenloos kind
Nieuwe wetgeving vanaf 31 maart 2019



Doel

• rouwverwerking - behoefte van de ouders 

• geen bijkomende verplichtingen 

• geen (nieuwe) rechtsgevolgen



De akte vermeldt:
• de datum, de plaats en het uur van de bevalling 

• het geslacht van het kind 

• de zwangerschapsduur 

• de moeder 

• de vader of de meemoeder 

• op verzoek van de ouders: de voornamen van het kind 

• op verzoek van de ouders: de naam van het kind (zwangerschapsduur 
vanaf 180 dagen)



Wie zijn de ouders?

• de moeder (de persoon die bevallen is) 

• de vader:  

• de echtgenoot of echtgenote van de moeder 

• degene die het kind prenataal erkend heeft 

• degene die verzoekt om in de akte vermeld te worden 
als vader of meemoeder, met toestemming van de 
moeder



Overzicht procedures

1. Facultatieve aangifte  
(zwangerschapsduur vanaf 140 dagen tot 179 dagen) 

2. Verplichte aangifte  
(zwangerschapsduur vanaf 180 dagen) 

3. Overgangsbepaling opmaak akte levenloos kind 

4. Overgangsbepaling vermelding (voor)naam  
in een akte van een levenloos kind



1 Facultatieve aangifte

Zwangerschapsduur vanaf 140 dagen tot 179 dagen



Wie doet de aangifte?

• de moeder, de vader of de meemoeder

1 Facultatieve aangifte



Documenten

• medisch attest met vermelding zwangerschapsduur 

• (eventueel) onderhands verzoek en/of toestemming om de 
vader of meemoeder op te nemen in de akte 

• (Model IIID)

1 Facultatieve aangifte



2 Verplichte aangifte

Zwangerschapsduur vanaf 180 dagen



Wie doet de aangifte?

• een persoon die de inlichtingen kan meedelen welke vereist 
zijn voor het opmaken van de akte

2 Verplichte aangifte



Documenten

• medisch attest met vermelding zwangerschapsduur 

• (eventueel) onderhands verzoek en/of toestemming om de 
vader of meemoeder op te nemen in de akte 

• (eventueel) verklaring naamskeuze ouders 

• (Model IIID)

2 Verplichte aangifte



Familienaam
• naam van de vader 

• naam van de moeder 

• dubbele naam in door hen te kiezen volgorde 

• de moeder of de vader of de meemoeder kiest de naam (de 
vader of de meemoeder die niet gehuwd is met de moeder 
noch het kind erkend heeft: met toestemming van de 
moeder).

2 Verplichte aangifte



Familienaam

• Geen gevolgen op de naam van volgende kinderen 

• Onafhankelijk van de naam van vorige kinderen

2 Verplichte aangifte



3 Overgangsbepaling  
opmaak akte

Zwangerschapsduur vanaf 140 dagen tot 179 dagen, 
levenloos kind voor 31 maart 2019



Termijn

• tot 31 maart 2020 

• geen beperking in de tijd wat de bevalling betreft

3 Overgangsbepaling  opmaak akte



Wie?

Bij de ABS van de plaats van bevalling door 

• de moeder én de vader of de meemoeder 

of 

• de langstlevende ouder in geval van vooroverlijden van de 
andere ouder

3 Overgangsbepaling  opmaak akte



Documenten

• een medisch attest met vermelding zwangerschapsduur

3 Overgangsbepaling  opmaak akte



Voornaam

Op verzoek van de ouders

3 Overgangsbepaling  opmaak akte



Taak ABS

• De ABS maakt de akte van het levenloos kind op in de DABS

3 Overgangsbepaling  opmaak akte



4 Overgangsbepaling  
vermelding (voor)naam

In de akte van een levenloos kind  
opgemaakt voor 31 maart 2019



Termijn

• tot 31 maart 2020 

• geen beperking in de tijd wat de bevalling betreft

4 Overgangsbepaling  vermelding (voor)naam



Wie?

Bij de ABS die de akte van het levenloos kind opmaakte, door: 

• de moeder én de vader of de meemoeder 

of 

• de langstlevende ouder in geval van vooroverlijden van de 
andere ouder

4 Overgangsbepaling  vermelding (voor)naam



Naam

Op verzoek van de ouders 

• Voornaam (indien de akte geen voornaam bevat) 

• Naam

4 Overgangsbepaling  vermelding (voor)naam



Taak ABS

• De ABS neemt de akte van het levenloos kind op in de DABS 
(indien dit nog niet gebeurde) 

• De ABS wijzigt onmiddellijk de akte van het levenloos kind

4 Overgangsbepaling  vermelding (voor)naam


