
Kinderen die dood worden geboren, moeten ook worden geregistreerd in de
Basisregistratie Personen, vinden 81.000 Nederlanders.

DEN HAAG

Kinderen die kort na de geboorte overlijden, krijgen een geboorteakte en worden
geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Kinderen die vlak voor de geboorte
overlijden, krijgen alleen een ‘akte van een levenloos geboren kind’ en de persoonsgegevens
van deze kinderen (zoals hun naam, geboortedatum en -plaats en de namen van hun
ouders) worden niet opgenomen in de BRP. Onbegrijpelijk, vindt Natasja Geyteman die acht
jaar geleden beviel van een doodgeboren dochter, Jolie. ‘Het voelt voor mij alsof ons gezin
niet compleet de geschiedenis in gaat. Ik ga de geschiedenis in als moeder van twee
kinderen, terwijl ik moeder van drie kinderen ben.’ Vroeger werden levenloos geboren
kinderen wel geregistreerd op persoonskaarten, zegt zij. ‘Zo weet ik dat mijn oma een
levenloos geboren kind heeft gekregen.’ Het gezin gaat vaak naar Jolies graf en gedenkt elk
jaar haar geboortedag. Geyteman nam samen met Jeannette Rietberg het initiatief voor een
petitie waarin wordt gevraagd om levenloos geboren kinderen te registreren in de BRP. De
petitie is al door 81.000 mensen ondertekend.
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Ze vinden dat levenloos geboren kinderen geregistreerd moeten worden, zeker na een
zwangerschap van 24 weken, omdat vanaf deze termijn ouders ook verplicht zijn een
doodgeboren kind aan te geven bij de gemeente. ‘Waarom wel je kind aangeven als dit niet
geregistreerd wordt?’, vragen zij zich af. Ze willen de keuze om een levenloos geboren kind
te registreren in de BRP aan de ouders laten.

Hun voorstel krijgt steun van PvdA en D66 en SP. Geyteman en Rietberg gaan de petitie
binnenkort aanbieden aan de Tweede Kamer. Daarna gaan zij in gesprek met minister
Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. Hij heeft al laten weten daarvoor open te staan.
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