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Onderwerp:

Levenloos geboren kinderen

Bij brief van 27 juli 2009 heeft de heer P. Andrianne, directeur van de beleidscel Gezinsbeleid, namens de heer M. Wathelet, staatssecretaris voor Begroting en Gezinsbeleid, meegedeeld dat de regering voornemens is een ontwerp van wet over de problematiek van levenloos geboren kinderen in te dienen.

De interkabinettenwerkgroep heeft de wens uitgedrukt dat het advies van de
Nationale Arbeidsraad over dat ontwerp van wet wordt ingewonnen.

De Raad wordt verzocht uiterlijk eind oktober een advies uit te brengen.

De bespreking van dat vraagstuk werd toevertrouwd aan de commissie Individuele Arbeidsverhoudingen.

Op verslag van die commissie heeft de Raad op 15 december 2009 het volgende eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
-------------------------------------------------------------

I.

ONDERWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE ADVIESAANVRAAG

Bij brief van 27 juli 2009 heeft de heer P. Andrianne, directeur van
de beleidscel Gezinsbeleid, namens de heer M. Wathelet, staatssecretaris voor Begroting en Gezinsbeleid, meegedeeld dat de regering voornemens is een ontwerp van wet
over de problematiek van levenloos geboren kinderen in te dienen.

De interkabinettenwerkgroep heeft de wens uitgedrukt dat het advies van de Nationale Arbeidsraad over dat ontwerp van wet wordt ingewonnen.

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

1.

De Raad heeft de adviesaanvraag onderzocht en constateert in eerste instantie dat
het document waarover hij door de staatssecretaris voor Begroting en Gezinsbeleid
wordt geraadpleegd, als uitgangspunt heeft gediend voor de werkzaamheden van
een interkabinettenwerkgroep, met het oog op de voorlegging van dat document
aan de volgende ministerraad.

De Raad is dan ook verbaasd over die manier van werken, aangezien de voorgelegde tekst nog niet de goedkeuring heeft gekregen van de regering
en dus niet voldoet aan de wettelijke criteria voor een officiële raadpleging van de
Nationale Arbeidsraad.

2.

Desondanks heeft de Raad hoogst uitzonderlijk toch besloten zich uit eigen beweging te buigen over de door de staatssecretaris voor Begroting en Gezinsbeleid opgeworpen problematiek van levenloos geboren kinderen.

Advies nr. 1.714

-3-

De Raad constateert dat de staatssecretaris voor Begroting en
Gezinsbeleid een omzendbrief van 10 juni 19991 in een wettekst wil gieten, opdat
het RIZIV het moederschapsverlof voor moeders wier kind levenloos wordt geboren,
zou kunnen vergoeden.

De Raad heeft informatie ontvangen van vertegenwoordigers van
het RIZIV, waarvoor hij hen overigens bedankt; uit die informatie blijkt dat de door
het RIZIV ingestelde praktijk goed werkt en geen problemen te zien geeft.

Het is volgens hem dan ook niet nodig dienaangaande wetgevend
op te treden.

3.

Indien de staatssecretaris voor Begroting en Gezinsbeleid bij zijn voornemen blijft
om de voornoemde administratieve omzendbrief in een wettekst te gieten − wat de
Raad niet aanbeveelt − wenst de Raad er echter op te wijzen dat de voorgelegde
tekst verschilt van de administratieve praktijk van het RIZIV, aangezien in de huidige
formulering geen onderscheid wordt gemaakt tussen een levenloos geboren kind en
een levend geboren kind.

Het tekstvoorstel, zoals het is opgesteld, blijkt immers te bepalen
dat de zwangerschap 180 dagen moet hebben geduurd om recht te hebben op
moederschapsverlof; dat strookt niet met de administratieve praktijk die het RIZIV al
vele jaren toepast.

De Raad wenst zich te houden aan de voornoemde administratieve omzendbrief, die een eerste onderscheid maakt tussen een levenloos geboren
kind en een levend geboren kind. Het kind kan immers levend geboren worden,
maar vervolgens overlijden. In dat geval doet het er niet toe of de zwangerschap al
dan niet 180 dagen heeft geduurd, en heeft de moeder recht op een tegemoetkoming in het kader van de moederschapsrust.

Uit de voornoemde administratieve omzendbrief maakt hij op dat,
alleen als het kind levenloos geboren wordt, het criterium van de zwangerschap van
180 dagen van belang is en de moeder al dan niet recht geeft op een tegemoetkoming in het kader van het moederschapsverlof.

1

Omzendbrief van 10 juni 1999 betreffende de invoeging van een artikel 80 bis in het Burgerlijk
Wetboek aangaande de akte van aangifte van een levenloos kind (BS, 1.7.1999).
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Indien het kind levenloos geboren wordt na een zwangerschap van
minder dan 180 dagen heeft de moeder geen recht op de tegemoetkoming in het
kader van het moederschapsverlof. Na een zwangerschap van 180 dagen op het
ogenblik van de bevalling kan de moeder aanspraak maken op die tegemoetkoming.
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