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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

511
Vragen van de leden Wolbert en Oosenbrug (beiden PvdA) aan de Ministers
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie
over de registratie van levenloos geboren kinderen (ingezonden 14 oktober
2015).
Mededeling van Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
(ontvangen 9 november 2015).
Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht «Doodgeboren kind moet plek krijgen
in geboorteregister» en de online-petitie «Ik wil ook in het BRP!»?1
Vraag 2
Begrijpt u dat ouders pijnlijk geraakt worden door de juridische conclusie van
artikel 1:2 Burgerlijk Wetboek dat kinderen die dood ter wereld komen geacht
worden nooit te hebben bestaan? Wat is de reden van deze formulering van
dit artikel? Bent u bereid alternatieve formuleringen te onderzoeken, die
minder confronterend zijn voor ouders van levenloos geboren kinderen?
Vraag 3
Hoe staat u tegenover de wens dat levenloos geboren kinderen opgenomen
kunnen worden in de Basisregistratie Personen? Welke juridische consequenties zou een dergelijke opname kunnen hebben en ziet u mogelijkheden om
onbedoelde consequenties te voorkomen?
Vraag 4
Acht u het denkbaar dat niet alle ouders van een levenloos geboren kind
willen dat dit kind in de BRP opgenomen wordt? Zo ja, hoe kan met de
verschillende wensen van ouders omgegaan worden?
Vraag 5
Op welke wijze worden in andere EU-landen levenloos geboren kinderen
geregistreerd? Welke plannen bestaan hiervoor bijvoorbeeld in België en wat
is daarvan de status? Hoe beoordeelt u deze buitenlandse voorbeelden?
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Mededeling
Op 14 oktober hebben de leden Wolbert en Oosenbrug (beiden PvdA) aan de
Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en
Justitie vragen gesteld over de registratie van levenloos geboren kinderen.
Het is helaas niet mogelijk gebleken om binnen de gestelde termijn de vragen
te beantwoorden, omdat het onderzoek naar registratie van levenloos
geboren kinderen in andere EU-landen meer tijd vergt. De beantwoording zal
naar verwachting binnenkort plaatsvinden.
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