
 
Procedure aangifte overlijden na late 

zwangerschapsafbreking/ “niet-natuurlijke dood” 
 
Verklaring van overlijden 
 
Normaal gesproken, stelt de behandelend arts een verklaring van overlijden nadat hij/zij 
de dood heeft vastgesteld (de zogenaamde A-verklaring).  
Hiermee kun je aangifte gaan bij de Burgerlijke Stand.  
 
Niet-natuurlijke dood 

In het geval van een late zwangerschapsafbreking is er sprake van een 
“niet-natuurlijke dood”. Deze term is wat verwarrend omdat de baby 
misschien niet levensvatbaar was en sowieso zou overlijden maar juridisch 
gezien valt een zwangerschapsafbreking boven de 24 weken onder een 
“niet-natuurlijke dood”.  
 
Gemeentelijke lijkschouwer/forensisch arts  

De behandelend arts moet een gemeentelijke lijkschouwer van de GGD(=forensisch arts) 
inschakelen om te schouwen. De behandelend arts maakt wel het bewijs van (levenloos) 
geboorte op. Vervolgens neemt de forensisch arts de procedure van de behandelend 
arts over en rapporteert aan de Officier van Justitie. Pas daarna kan een “verklaring van 
geen bezwaar” worden afgegeven. Het lichaam wordt vrijgegeven en de ouders kunnen 
de baby mee naar huis nemen. 

Burgerlijke Stand  

Nadat de Officier van Justitie  een “verklaring van geen bezwaar” heeft afgegeven, stuurt 
de GGD alle papieren die nodig zijn voor de aangifte rechtstreeks aan de Burgerlijke 
Stand (dus ook het bewijs van (levenloos) geboorte) en kan er aangifte worden gedaan. 
Meld bij het maken van een afspraak bij de Burgerlijke Stand dat het gaat om een late 
zwangerschapsafbreking. Dat kan veel verwarring voorkomen.  

Aangifte door de ouders  

Vaak willen ouders /de vader zelf aangifte doen omdat dit ook een geboorteaangifte 
betreft. Het is dan heel belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van bovenstaande 
procedure en bij het maken van de afspraak met de Burgerlijke Stand melden dat het om 
een aangifte van een late zwangerschapsafbreking gaat. De Burgerlijke Stand kan er dan 
voor zorgen dat alle benodigde papieren klaar liggen en de ouders niet met 
onaangename vragen worden geconfronteerd of zelfs worden weggestuurd omdat de 
ambtenaar van de Burgerlijke stand denkt dat de juiste papieren er niet zijn voor de 
aangifte.  
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