Kinderen / baby
Hieronder vindt u de laatst gestelde vragen.

Speelgoed terug willen over leden kind en tante niet wil terug geven
wat kan ik doen om me overleden kind ze speel goed terug te krijgen... >>

Mag zonder toestemming embryo vernietigd worden ?
Beste Dank voor uw antwoord! Aanvullend op uw antwoord... >>

Embryo 11 weken vernietigd zonder toestemming ouders
Beste Onze 2e zwangerschap is in 1987 spontaan afgebroken. Be bevalli... >>

Wat kost de begrafenis of crematie van doodgeboren kindje?
Wat zijn de kosten voor een begrafenis/ crematie van een te vroeg dood... >>

Wat blijft over van babylijkjes na 50 jaar
Weet iemand of er nog iets overblijft van een babylijkje nadat het 50 ... >>

Verplichting betaling uitvaartkosten vader door kind(eren)
Mijn stiefdochter heeft een vader waar zij al vele jaren geen enkel ko... >>

Begraven levenloos geboren kind in 1880
Op 18 mei 2009 is [l6540]een vraag (nr. 6540) over begraven van een zw... >>

Crematie tweeling na 17 weken zwangerschap (samen? nee)
Geachte heer Van der Putten, wij zijn gevraagd een crematie te verzorg... >>

Doodgeboren kindje van tweeling; aangifte bij gemeente
Beste Meester van der Putten Dank u wel voor [l52693]uw duidelijke... >>

Doodgeboren kindje van tweeling
Mijn dochter was in verwachting van een tweeling. Een van de kindjes i... >>

Levenloos kindje van 25 weken zelf begraven (op eigen grond)
Ik werk bij de gemeente DXXXXXXXX * en kreeg de vraag of ouders een le... >>

Rouw en verlies kind
Ik heb een aantal vragen over het onderwerp rouw en verlies in de bran... >>

Doktersverklaring bij crematie zwangerschap < 24 weken
Er is een discussie gaande bij mijn werk (crematorium) of er bij een c... >>
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Dood geboren kindje was al twee maanden dood; ook verlof tot begraven
Morgen wordt op onze begraafplaats een foetus begraven van een tweelin... >>

Cremeren foetus
Hallo, Ik ben myn kind verloren op 9.5 week zwangerschap is mogelijk ... >>

Tot slot 26630
mijn laatste vraag gesteld omtrent de tweelingfoetus 48163... >>

Nogmaals 48163/6880
De (vervolg)vragen gesteld in vraag 48163 en 6880 vertonen, naar mijn ... >>

Vervolg vraag 48163
Ik zag deze deze vraag 6880 [l6880] (Foetus in kist moeder meebegraven)... >>

48163: echt laatste vraag (maar niet heus)
Uw uitleg en die van de WLB: wanneer ouders van een foetus kiezen voo... >>

Vervolg vraag 48163 (misverstanden bij toepassing wet op foetussen)
Excuses dat ik weer even reageer met een wedervraag: Bij aangifte tot ... >>

Foetus / WLB
art. 3 WLB is duidelijk over wanneer sprake van foetus. Mijn vraag is ... >>

Jaar na overlijden nog aangeven?
Dag meneer van der Putten, meer dan een jaar geleden is na 21 weken zw... >>

Kans op stoffelijke resten van baby, 20 jaar na begrafenis
20 jaar geleden is mijn zusje begraven; een voldragen, maar helaas doo... >>

Ruim 24 weken zwangere vrouw overlijdt
Wat als een vrouw met een zwangerschap van meer dan 24 weken komt te o... >>

Kind alsnog erkennen bij gemeente
dag menneer van putten, mijn vraag is of het mogelijk is dat wij onze... >>

Bewijsstuk van het bestaan van een doodgeboren kind
Er zijn hier in het dorp ouders van wie in 1981 een kindje na een vold... >>

Begrafenis niet levensvatbare vrucht
Ik ben op 02-02-2011 een kindje verloren met 13 weken. Ik ben toen gec... >>

Verzekering ongeboren kind
geachte heer van der putten, Ik heb een vraag over een ongeboren ki... >>

As vrijgeven (van te vroeg geboren kind)
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Geachte heer van der Putten, als je een kindje te vroeg geboren, na ... >>

2 Foetussen van 17 weken samen begraven?
De ouders van een tweeling (foetussen van 17 weken) willen deze graag ... >>

Vervoer prematuur met eigen auto
Mijn neefje is na een zwangerschap van 24 weken geboren en na 1 week o... >>

Aangifte burgerlijke stand als baby kort geleefd heeft
Geachte heer van der Putten, Ik heb een vraag betreffende de wijzi... >>

Begraven kindje minder dan 24 weken in tuin
Mijnheer,mevrouw, mag een kindje dat levenloos geboren is na een zwan... >>

Is de uitvaart van kind meeverzekerd?
Bij ons kind is anencephalie geconstateerd dus zal mijn partner vóór... >>

Foetus in kist moeder meebegraven
Mag je een foetus onder de 24 weken gelijktijdig begraven bij de moede... >>

Termijn vrijgave as foetus minder dan 24 weken
Geachte heer van der Putten, Kan/ mag een crematorium de as na crema... >>

Ongeboren kind te verzekeren?
Beste heer Van Putten, Ik zit met een probleem. Ik ben momenteel 22... >>

Meerdere personen in een kist
Ik las in een van de antwoorden dat er geen meerdere personen in een k... >>

Kosten foetus cremeren of begraven
wat zijn de kosten om een foetus te cremeren of begraven? 20 weken dra... >>

Overlijden zwangere vrouw
Geachte heer, mevrouw, Stel dat 'n zwangere vrouw (7 a 8 maanden) k... >>

Doktersverklaring voor foetus?
heb ik bij een foetus van minder dan 24 weken een dokters verklaring n... >>

Wie is de opdrachtgever van de uitvaart van het overleden kind?
M'n exman en ik zijn al een aantal jaar gescheiden en nu is onze oudst... >>

Aangifte levenloos geboren <24 weken
Een levenloos geboren kind bij een zwangerschap van minder dan 24 weke... >>

Rechten bij overleden kind
ik heb een 7 jaar durende relatie gehad waaruit een dochtertje is voor... >>
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Zoontje zes jaar geleden
ik bedoel daarmee , een deel van de as , uit de urne halen om thuis te... >>

Zoontje zes jaar geleden na negen maand zwanger doodgeboren
goeiedag , graag wil ik weten of ik na zes jaar als nog mijn zoontje n... >>

Overleden kind zelf naar huis brengen
Hallo Heb je als ouders een verklaring cq papieren nodig om een overl... >>

Aangifte tot 24 weken bij levend geboren
U schrijft op 21 februari 2007: Gelet op het bepaalde in artikel 2, tw... >>

Overlijden 1 week oude baby
Beste ontvanger, Ik hoop dat u ons wat duidelijkheid kunt geven ove... >>

Ophalen as foetus
Een foetus van 19 weken is gecremeerd. Kan deze as dan al enkele dagen... >>

Reactie 5439 (oud nr. 10769) (Wlb is toch niet van toepassing?)
Moet [l5439]de as van een foetus van 19 weken na crematie ook een maan... >>

Crematie foetus
Is het mogelijk een foetus van 19 weken te cremeren? Kan hiervoor ook... >>

Herbegraven kind 0 jaar
Mijn zusje is 45 jaar geleden op 0- jarige leeftijd overleden. Nu ligt... >>

Aanvulling 10557
In [l10557uw antwoord[/ l] stelt u dat wanneer de ambtenaar toch meent ... >>

Verschil burgerlijk wetboek en WLB (wel of geen lijkbezorging van baby
Geachte heer/ mevrouw, Er is een verschil tussen het burgerlijk wetb... >>

Is ongeboren kind altijd verzekerd?
Mijn vriendin heeft met 34 weken zwangerschap haar kindje verloren. Nu... >>

<24 weken zwangerschap
Als een kindje na < 24 weken zwangerschap geboren wordt maar het heeft... >>

Definitie doodgeborene
Geachte heer v/ d Putten, In de wet op de lijkbezorging wordt in de ... >>

Vergoeding uitvaart overleden ongeboren helft tweeling
Geachte dhr. van der Putten, Bij 22 weken zwangerschap is 1 kindje... >>

Wetswijziging overlijden van kinderen
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Wat verandert er nu precies als de nieuwe wet in werking treed m.b.t. ... >>

Korter dan 24 weken zwangerschap wel geleefd. Wat dan?
Indien een kindje bij < 24 wkn zwangerschap geboren wordt maar vervolg... >>

Dekt verzekering begrafenis 21 weken oude baby (afbreken zwangerschap
Mijn dochter is met een zwangerschap van 21 weken vroegtijdig bevallen... >>

Levenloos geboren in Duitsland, begraven in Nederland. Welke regelgevi
Deze week wordt er bij ons een kindje begraven die is overleden na 30 ... >>

Rechthebbende bij overlijden kind
wie bepaalt in geval van overlijden van een kind wie rechthebbende wor... >>

Vergoeding crematiekosten overleden kind
Geachte heer, mevrouw, Vorige week is onze dochter na een zwangersc... >>

Een eigen kindergraf (voor 2 tijdens zwangerschap overleden kinderen)
Er komt ons de volgende situatie vraag tegemoet. Een vrouw is op di... >>

Begraven doodgeborenen 19e eeuw
Hoe werden doodgeborenen in de 19 eeuw ter aarde besteld.? speciale p... >>

Ograven en cremeren van overleden kindje
Wanneer er een overleden kindje is begraven mag het dan weer opgegrave... >>

Aangifte kind levend geboren onder 24 weken
Geachte mw/ hr Is er in de nederlandse wet een artikel waar ik kan lez... >>

Reactie op uw antwoord ivm doodgeboren kindjes (vraag 3014 (oud nummer
Onderstaand antwoord [l3025] (op vraag 3025 (oud nummer 4174)Definitie ... >>

Koelen van overleden baby
In hoeverre moet een pas/ dood geboren baby officieel in een mortuarium... >>

Rechten van ouders mbt kindergraf
Wat voor rechten hebben de ouders over een kindergraf? Schade aan graf... >>

Foetus 22 weken en wettelijke grafrust?
Een foetus van 22 weken is begraven in een algemeen kindergraf op een ... >>

Verlies kindje en aangifte gemeente; zijn fouten gemaakt?
Geachte heer van der Putten, Mijn vraag is volgende: Een clië... >>

Herbegraving kindje van 2 jaar
Is het mogelijk om 2 jaar na het overlijden van een kindje, het kind t... >>
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Moeder bij zoon in kindgraf?
Geachte heer van der Putten, Mijn ernstig zieke moeder wil na haar ... >>

Alsnog cremeren begraven kind
Mijn zoontje is 5 jaar geleden overleden,we hebben hem laten begraven ... >>

Is aangifte bij burgelijke stand mogelijk in combinatie met bijzetten
Allereerst bedankt voor uw antwoord op vraag 4222. Iets is ons echter ... >>

Levenloos geboren kind van 17 weken aangeven en zelf begraven
Wij willen ons levenloos geboren zoontje aangeven bij de burgelijke st... >>

Definitie doodgeborene België/ Nederland
Geachte, In de Belgische wetgeving is de definitie van levenloos ki... >>

Meerdere kinderen in 1 kist begraven
Geachte Mr. van der Putten, Onlangs las ik in de Verordening lijkbe... >>

Protocol doodgeboren baby
Wij zijn 3 leerlingen van het ROC Utrecht en zijn bezig met een versla... >>

Ouders niet getrouwd, apart verzekerd, kindje gestorven
Beide ouders die niet getrouwd zijn, vader heeft kind wel erkend, zijn... >>

Waar mag onze doodgeboren kind begraven worden? (in tuin huurhuis)
Ik en mijn vrouw zou graag onze doodgeboren kind in onze tuin willen b... >>

Aangeven burgerlijke stand kind onder 24 weken
4 Oktober jl is onze zoon Davey geboren met 23 weken en 4 dagen zwange... >>

Doodgeboren naam versus geen naam
beste, in het jaar 1997 hebben wij een kindje moeten afstaan, het was... >>

Graf voor mijn kindjes?? (40 jaar geleden overleden)
Fri, 9 May 2003 22:51 Geachte uitvaart.nl Ik zit met een, missch... >>

Regels begraven doodgeboren kind
Fri, 30 May 2003 08:28 Geachte heer, Met wat voor voorschriften ... >>

Herbegraven doodgeboren kindje mogelijk?
Tue, 15 Apr 2003 21:55 In okt. '88 is ons doodgeboren zoontje op de... >>

Kosten begrafenis overlijden kind, belastingdienst
Mon, 14 Apr 2003 15:13 Geachte heer van der Putten, Voor zover i... >>

Akte graf kind op naam beide ouders?
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Fri, 21 Mar 2003 09:25 Geachte heer van der Putten, We hebben ... >>

Wat te doen met overleden kinderen onder een zwangerschapsduur van 24
Wed, 12 Mar 2003 12:30 Wanneer baby's overlijden onder een zwangers... >>

Doodgeboren baby achternaam natuurlijke vader?
Mon, 10 Mar 2003 23:10 Mag het doodgeboren babytje de achternaam kr... >>

Regeling voor pleegkind
Sat, 8 Mar 2003 00:40 Mijn pleegzoon is 13 en Marokkaans, in Nederl... >>

Aangifte levenloos geboren kind bij b.s.
Fri, 7 Mar 2003 14:00 44 jaar geleden heb ik een voldragen levenloo... >>

3e babytje begraven in zelfde graf
Sun Mar 3 16:30:18 2002 Geachte heer van der Putten, Voor een f... >>

Opgraven meisje 14 jaar (en protest andere ouder)
Mon Apr 22 13:29:14 2002 Geachte meneer van Putten, in korte be... >>

Herbegraven kind, na 40 jaar
Thu Mar 14 15:14:09 2002 Er is een verzoek binnengekomen voor de h... >>

Kinderen (testament en voogdij)
Fri, 6 Dec 2002 18:39 Kan ik zelf een testament opstellen wie de v... >>

De juridische aspecten van een miskraam?
Fri Jan 4 21:27:15 2002 Ik heb een vraag over de juridische aspect... >>

Overlijden 1 van tweeling
Tue, 19 Nov 2002 10:08 wij als uitvaartondernemer hebben de volgend... >>

Protocol afleggen van een baby
Thu, 14 Nov 2002 14:48 Protocol zou ik ik hier graag over willen he... >>

Inschrijving Burgerlijke Stand (levenloos geboren kind)
Mon Aug 7 03:38:14 2000 Vorig jaar heb ik mijn zoontje verloren na... >>

Kindergraven; hebben ouders ook keuze algemeen/ eigen graf?
Tue Mar 20 16:25:58 2001 Is een algemene begraafplaats verplicht o... >>

Mag je het lijkje van een doodgeboren baby zelf vervoeren?
Tue Dec 18 23:30:00 2001 Is het toegestaan om het lijkje van een d... >>

Halfwees zonder toeziend voogd
Wed Jun 21 08:07:47 2000 Geachte heer, mevrouw, Toen ik zes jaa... >>
Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ overige/ kinderen- baby

Geen graf, toch een gedenkplaats? (dood geboren kinderen)
Sat Jun 17 21:19:51 2000 Mijn tante beviel in 1959 na 28 weken zwa... >>

Overlijdensdatum ongeboren kind
Mon, 28 Oct 2002 09:54 Ons ongeboren dochtertje is na 8 maanden zwa... >>

Overlijden van kinderen
Tue Jan 25 15:17:04 2000 Welke regels zijn er rondom het overlijde... >>

Levenloze vrucht (begraven in achtertuin)
Thu Apr 13 15:38:23 2000 Mag een levenloos geboren vrucht van mind... >>

(Bericht aan kind over) overlijden van ouder
Fri Nov 5 16:21:53 1999 Al enige tijd hebben mijn zus en ik geen c... >>

Beschikt voogd over geld na overlijden ouders?
Tue Jan 11 21:40:21 2000 Wij zouden graag zien dat indien wij over... >>

Zelf foetus < 28 weken in tuin begraven?
Tue Mar 20 23:01:39 2001 IK BEN WERKZAAM IN EEN ZIEKENHUIS EN WERD... >>

Strafrechtelijke vervolging verbergen lijk kind
Tue Mar 21 13:29:54 2000 Geachte heer Van der Putten, Vandaag l... >>

Elders herbegraven van baby
Tue Feb 13 19:50:26 2001 Een echtpaar verhuist, en wenst een drie ... >>

Kindergraven
Tue Mar 20 22:58:39 2001 Is een algemene begraafplaats verplicht o... >>

Erfrecht case verdeling
Fri Mar 3 16:02:51 2000 Van een gezin bestaande uit vader moeder e... >>

Wie is verantwoordelijk voor regelen uitvaart?
Wie is er verantwoordelijk voor alle regeling als de wettelijke kinder... >>

Wat als je wees wordt?
Fri Jun 23 22:37:06 2000 Misschien een vreemde vraag,maar ik wil t... >>

Hulp voor jongere
Mijn moeder is een half jaar geleden plotseling overleden aan een hers... >>

Doodgeboren baby's
Thu Jan 27 11:54:21 2000 Is er een speciale wetgeving voor doodgeb... >>

Herbegraven kind na 40 jaar
Bron: www.uitvaart.nl/ juridisch/ overige/ kinderen- baby

Er is bij onze gemeente een verzoek binnengekomen voor de herbegraving... >>

Alleenstaand met kind
Geachte heer Van der Putten Op zondag 3 maart heb ik u een vraag ges... >>

Mag je het lijkje van een doodgeboren baby (boven de 24 weken zwangers
Tue Dec 18 23:30:00 2001 Is het toegestaan om het lijkje van een d... >>
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