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Registratie levenloos geboren kinderen in de Pastorale eenheid 
Kapel in 't Zand
In de vorige Kapelgids hebben we u al kunnen melden dat het 
kerkbestuur van de Pastorale Eenheid in haar vergadering 27 februari 
2019 besloten heeft een registratie aan te leggen van levenloos geboren 
kinderen. Voorwaarde voor opname is het overleggen van een uittreksel 
uit de gemeentelijke basisadministratie, waaruit blijkt dat het kind op 
het moment van geboorte niet meer in leven was.  
Aanmelding geschiedt op dezelfde wijze als aanmelding voor een 
doopsel. Na overleggen van het GBA-uittreksel wordt de naam en 
gegevens van het kind ingeschreven in het aan te leggen “Register 
levenloos geboren niet gedoopte kinderen”. Vervolgens krijgen ouders 
(of nabestaanden) een oorkonde van registratie in de Pastorale Eenheid 
Kapel in ’t Zand. We doen dit naar aanleiding van de wetswijziging die 
is ingegaan op 4 februari 2019 en omdat er al mensen zijn geweest die 
daarom gevraagd hebben. Alle gegevens hieromtrent vindt u hieronder.

Opname levenloos geboren kinderen in Basisregistratie personen 
mogelijk vanaf maandag 4 februari 2019
Op 3 februari treedt de wijziging van de Wet Basisregistratie personen 
(BRP) in werking. Hierdoor wordt het mogelijk om gegevens over 
kinderen die op het moment van geboorte niet meer in leven zijn op te 
nemen in de BRP. Dit geldt ook voor kinderen waarvoor een 
Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het moment
van de aangifte niet in leven was.
De technische en juridische inwerkingtreding staat gepland voor 3 
februari 2019. Dat betekent dat ouders vanaf maandag 4 februari 2019 
bij de gemeente van woonplaats een verzoek kunnen indienen om hun 
levenloos geboren kind in de BRP op te nemen. Hierdoor wordt het kind
zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van 
de BRP. Voor meer informatie kunnen ouders terecht bij de gemeente 
van hun woonplaats.
Achtergrond



De wetswijziging komt voort uit een petitie die in 2015 werd gestart 
door ouders die persoonlijk direct betrokken zijn bij het onderwerp. Met
een akte van de burgerlijke stand wordt het feitelijke bestaan van het 
kind in een overheidsdocument vastgelegd. Door het vermelden van het 
kind in de BRP wordt er recht gedaan aan het feit dat deze kinderen 
voor de geboorte hebben geleefd.
Wat moet ik doen om mijn levenloos geboren kind te registreren in de 
Basisregistratie Personen (BRP)?
U kunt een verzoek tot registratie van uw levenloos geboren kind 
indienen bij uw gemeente. Door onderstaande vragen te beantwoorden 
kunt u zien wat u moet doen om uw levenloos geboren kind te 
registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Wanneer het kind 
werd geboren, maakt niet uit.
Let op: In de volgende gevallen is registratie van uw levenloos geboren 
kind niet mogelijk: U woonde op het moment van de geboorte niet in 
Nederland en stond niet ingeschreven in de BRP. U heeft sinds 1 
oktober 1994 niet meer in Nederland gewoond. Er is dan geen 
persoonslijst van u in de BRP waarop de registratie kan worden 
bijgeschreven. Opname levenloos geboren kind in Basisregistratie 
Personen Kinderen die levenloos geboren worden, kunnen ook worden 
opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). Ouders kunnen 
hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente. Wanneer het kindje 
geboren werd, maakt niet uit. 
Voor alle levenloos geboren kinderen mogelijk
Het maakt niet uit hoe lang de zwangerschap duurde. Alle levenloos 
geboren kindjes kunnen in de BRP geregistreerd worden. Ook maakt het
niet uit wanneer het kind geboren werd. Dat mag bijvoorbeeld ook al 30
jaar geleden zijn. 
Ingeschreven ouders doen het verzoek voor zichzelf . Ouders kunnen 
een verzoek doen om hun levenloos geboren kind in de BRP te 
registreren. Het is niet verplicht. Ouders kunnen het verzoek alleen doen
als zij op het moment van de geboorte in Nederland woonden. En 
stonden ingeschreven in de BRP. Ze doen het verzoek bij de gemeente 
van hun woonplaats. Een ouder kan het verzoek alleen doen voor 
zichzelf. Een ouder kan dit niet doen namens een partner.
Benodigde akten
Voor in Nederland levenloos geboren kinderen is een akte van geboorte 
(levenloos) of een akte van levenloos geboren kind van de burgerlijke 
stand nodig voor opname in de BRP. De ambtenaar van de burgerlijke 
stand maakt deze akten op. De ambtenaar van de burgerlijke stand houdt
daarbij rekening met individuele omstandigheden. Deze ambtenaar mag 
dit doen want heeft als bestuursorgaan een eigen discretionaire 
bevoegdheid.



Gevolgen van opname in de BRP
Na de opname in de BRP kunnen de ouders de naam van het kind zien 
via MijnOverheid.nl. En op een uittreksel van de BRP. Alleen de 
ambtenaar van de burgerlijke stand kan de gegevens van het kind ook 
zien. Andere overheidsinstanties zien die gegevens niet. 

Liturgische kalender
23-06 Sacramentsdag - Heilig sacrament van het lichaam en bloed 

van Christus
24-06 Geboorte van de H. Johannes de Doper
27-06 O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand - H. Cyrillus van 

Alexandrië, bisschop en kerkleraar
28-06 H. Hart van Jezus
29-06 Petrus en Paulus, apostelen 
03-07 H. Tomas, apostel
04-07 H. Elisabeth van Portugal
05-07 H. Antonius Maria Zaccaria, priester
06-07 H. Maria Goretti, maagd en martelares 

Kerkdiensten
De eucharistieviering van zaterdag 22 juni is een gezinsviering met als 
thema “gebruik je talenten”.
De eucharistieviering van zaterdag 29 juni is een jongerenviering. Deze 
wordt muzikaal verzorgd door het koor Les amis du bon Coeur. Er is 
dan tevens een kinderwoorddienst.

Misintenties
Za. 22-06 18:30 Bijzondere intentie
Zo. 23-06 09:00 Bijzondere intentie
Zo. 23-06 11:30 Magriet van Buel en overleden familieleden 

van Buel en Backus
Za. 29-06 18:30 Elly Franssenvvan de Ven als jaardienst
Zo. 30-06 09:00 Uit dankbaarheid
Zo. 30-06 11:30 Bijzondere intentie

BERICHTEN
In de vorige Kapelgids hebben we u in het kader van de Week 
Nederlandse Missionaris het verhaal van Jet Nauta voorgehouden en u 
laten weten het verhaal van  zuster Willy van Mer in deze Kapelgids te 
publiceren. Hier volgt haar verhaal.
Zuster Willy is nu een vluchteling met een tas. Ze moest in oktober 
Kameroen uit vluchten waar ze op dat moment alweer vijftien jaar werkte: 
zuster Willy van Mer. Toen de Missiezuster Catechisten van het Heilig Hart 



hoorde dat opstandelingen haar wilden ontvoeren en losgeld wilden vragen 
voor haar vrijlating, besloot ze met haar medezusters voor enkele maanden 
naar huis te gaan.  Met pijn in haar hart verliet zij de kliniek in Baba. Na 
bijna veertig jaar als missionaris gewerkt te hebben in Afrika is zij plotseling 
een vluchteling met een reistas. De Week Nederlandse Missionaris steunde 
zuster Willy eerder met een toelage voor haar verlof. Op de Inspiratiedag van
de WNM op 11 mei is zij een van de sprekers. Het is vooral sinds 2016 
onrustig in Kameroen. Het Engelstalige deel wil zich afsplitsen van het 
Franstalige. Dat gaat steeds vaker gepaard met zwaar geweld. ‘We hoorden 
schieten en zijn snel naar binnen gegaan,’ vertelt zuster Willy. Zij had in 
Baba een huis vol zwangere vrouwen die bijna uitgerekend waren. Zij 
moesten met hun dikke buiken onder de bedden schuilen. In korte tijd zijn 
een seminarist, een jonge Mill Hill-missionaris en een Amerikaanse 
Baptistenpastor vermoord.  
Zuster Willy heeft een dubbele roeping; zij is religieus en verpleegkundige. 
In 2003 kwam zij naar Kameroen, nadat zij vele jaren in andere Afrikaanse 
landen had gewerkt. ‘Ze hadden iemand nodig in de kliniek en samen met 
medezuster Josefine ben ik ernaartoe gegaan.’ Zij kwamen eerst in het 
zuidoosten van Kameroen terecht bij de pygmeeën en moesten letterlijk de 
bush in. Het kostte zuster Willy en zuster Josefine behoorlijk wat 
overtuigingskracht om de kinderen te kunnen vaccineren tegen ziektes als 
DTP, polio en meningitis. 
Na anderhalf jaar werd zij door haar congregatie naar het noordwesten van 
Kameroen gestuurd. In Baba runt zuster Willy de kliniek, waar inmiddels 
professionele lokale krachten werken. Zij organiseert de verpleeg- en 
kraamafdeling, maakt de roosters, controleert de boeken, doet consultaties en
bij gecompliceerde bevallingen wordt steeds haar hulp ingeroepen. ‘Om acht 
uur ’s avonds loop ik altijd nog een ronde,’ vertelt zuster Willy. Regelmatig 
krijgt ze van de arts in de kliniek te horen dat ze te hard rent. Maar daar 
reageert zij laconiek op. ‘Ik heb het nodig en mijn lichaam ook.’ 
Dan zijn er ook nog de projecten waar zuster Willy zorg voor draagt. Dankzij
de steun van de parochie Kerkdriel liggen er tien zonnepanelen op het dak 
van de kliniek, zodat er voldoende stroom is voor operaties, echografieën en 
licht tijdens de bevallingen. ‘Het was meer dan eens voorgekomen dat het 
licht uitviel tijdens een bevalling.’ Gelukkig behoort dat tot het verleden. 
Zuster Willy moet er nog wel steeds op blijven hameren bij collega’s en 
patiënten om de lichten in de kliniek ’s avonds om 20.00 uur uit te doen. ‘Die
laten gerust de hele nacht het licht branden,’ vertelt ze. ‘Maar om te praten of
tijdens je slaap heb je dat licht echt niet nodig.’ Geld voor een hekwerk rond 
de kliniek kreeg zij ook bijeen dankzij de jaarlijkse inzameling voor de 
missionarissen tijdens de kermis in haar geboortedorp. ‘Er liep van alles 
zomaar binnen. Van een geit tot halvegaren.’ Nu kan niemand zomaar 
binnenkomen, wat goed is in deze onrustige tijden. ‘In al die jaren dat ik 
werk heb ik dit nog niet meegemaakt. Nu ben ik een vluchteling met een tas.’
Zuster Willy wacht op het moment dat zij terug kan gaan naar Kameroen en 
weer de handen uit de mouwen kan steken in de kliniek.


