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Wettelijke bepalingen
In deze brochure kun je meer lezen over de wettelijke bepalingen rond
baby verlies.

Zwangerschapsduur
Onze baby is geboren voor een zwangerschapsduur van 24
weken
De Wet op de Lijkbezorging (WLB) is niet van toepassing voor kinderen
die overlijden voor een zwangerschapsduur van 24 weken. Concreet
betekent dit dat ouders nergens toe verplicht zijn of een verbod hebben.
Officieel hoeven ouders niet naar de burgerlijke stand, zijn zij niet
verplicht om een officiële overlijdensverklaring aan te vragen en hoeven
zij niet een begrafenis of crematie volgens de bepalingen in de wet te
organiseren1.
Herkenning en erkenning van jullie baby
Ervaring leert dat ouders het fijn vinden om hun baby officieel aan te
geven. Je kunt zelf besluiten om wel naar de burgerlijke stand te gaan
zodat jullie baby erkend wordt. Vergeet niet om een verklaring van het
ziekenhuis mee te nemen waaruit blijkt dat jullie baby overleden is.
Daarnaast kunnen ouders, ongeacht de duur van de zwangerschap, hun
baby bijschrijven in hun trouwboekje.
Begraven of cremeren
Als jullie baby begraven of gecremeerd wordt denk er dan aan dat de
beheerder van de begraafplaats of het crematorium een verklaring van
de arts nodig heeft (Verklaring A). In deze verklaring zal beschreven
moeten staan dat jullie overleden baby geboren is voor 24 weken
zwangerschapsduur.
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Onze baby is geboren na een zwangerschapsduur van 24
weken
De Wet op Lijkbezorging (WLB) is van toepassing op alle baby’s die
(levenloos) geboren worden na een zwangerschapsduur van 24 weken.
De wet schrijft het volgende voor2:
Verplichte lijkschouw (ziekenhuis, arts)
Dit gaat over de aard van het overlijden en wordt veelal door de
behandeld arts uitgevoerd.
Een officiële overlijdensverklaring (ziekenhuis, arts)
De arts uit het ziekenhuis geeft een verklaring van overlijden af. Deze
verklaring, ook bekend als A-verklaring, is nodig zodat de ambtenaar van
de burgerlijke stand een verlof tot begraven of cremeren kan afgeven
aan de uitvaartverzorger.
Aangifte geboorte en overlijden bij de burgerlijke stand
Met de officiële verklaring van het ziekenhuis kan er aangifte gedaan
worden bij de burgerlijke stand. Zelf aangeven van jullie baby kan een
memorabel moment zijn en kan steun geven. Anderzijds kan het een
intens emotioneel moment zijn, iemand anders die aanwezig was bij de
geboorte of jullie uitvaartverzorger mag ook aangifte doen. Indien jullie
baby stilgeboren is kan er nog geen aangifte van geboorte gedaan
worden (zie “akte levenloos geboren baby”)/
Begrafenis en crematie volgens de wet
Voor baby’s die geboren zijn na een zwangerschapsduur van 24 weken
geldt een wettelijke begraafplicht. Deze verklaring wordt ‘Verlof tot
begraven en cremeren’ genoemd en wordt uitgegeven door de
burgerlijke stand. Je uitvaartverzorger kan dit organiseren.

Achternaam kiezen
Ouders mogen als het om een eerstgeborene gaat, de achternaam van
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hun kind kiezen. Dit kan zowel de achternaam van de vader of de
moeder zijn3.

Akte levenloos geboren baby toekomst
Ouders van een stilgeboren baby krijgen in de toekomst een
geboorteakte. Op deze geboorteakte zal dan staan dat de baby
levenloos ter wereld is gekomen. Naar verwachting zal er in de toekomst
ook een mogelijkheid zijn voor ouders om hun baby met terugwerkende
kracht in te kunnen schrijven in het Basis Persoons Register (BRP)4.
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