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I 

 

VOORWOORD  

Wanneer iemand ervoor kiest om rechten te gaan studeren kan dit vanuit allerlei motivatie zijn. Het 

recht grijpt immers in op elk niveau van de samenleving. Wat mij het meest boeit is de link tussen het 

maken van regelgeving en de praktijk. Ik vind het essentieel dat wie bijdraagt aan het opstellen van 

regels dit doet vanuit een oprechte betrokkenheid met zijn omgeving. Met het oog op het schrijven 

van deze masterproef wilde ik dan ook geen passieve houding aannemen.  

Al gauw wist ik dat gezondheidsrecht een rechtstak is waarvoor ik mij met plezier twee jaar wou 

engageren. Bovendien spreken ethisch-gevoelige thema’s in het bijzonder mij erg aan. Je hoeft niet 

onderlegd te zijn in complexe juridische kwesties om je een mening te kunnen vormen over een 

ethisch dilemma. Zij maken nu eenmaal deel uit van het menselijk leven. Een perfect voorbeeld 

daarvan is de problematiek rond zwangerschapsafbreking. Een beslissing om tot 

zwangerschapsafbreking over te gaan, is op zich al een zeer moeilijke keuze. Nog moeilijker wordt het 

wanneer de ongeborene op het moment van overweging de levensvatbaarheid heeft bereikt. Over tal 

van juridische vragen die hierbij rijzen zal ik het hebben in mijn masterproef.  

Uit een oprechte bezorgdheid dat bij het uitstippelen van het beleid rond zwangerschapsafbreking te 

weinig rekening zou worden gehouden met de knelpunten in de praktijk, ben ik op zoek gegaan naar 

mensen die een voor dit werkstuk relevante functie bekleden om te luisteren naar wat precies in die 

regelgeving ervoor zorgt dat men vaak niet weet wat ‘zorgvuldig handelen’ in het kader van 

zwangerschapsafbreking vandaag inhoudt. 

Graag maak ik dan ook van de gelegenheid gebruik om een woord van dank te richten tot iedereen 

die de tijd heeft willen nemen om met mij in gesprek te gaan, ik denk hierbij in het bijzonder aan Elke 

Sleurs, gynaecologe in het UZ Gent en voorzitster van de Commissie Sociale Aangelegenheden in de 

Senaat, Herman Nys, professor medisch recht aan de katholieke universiteit van Leuven en directeur 

van het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht en Dirk Matthys, professor in de geneeskunde 

aan de universiteit Gent, kindercardioloog en voorzitter van het ethisch comité in het UZ Gent.  

Ook mijn promotor, professor Tom Balthazar verdient het te worden bedankt. Zijn advies en 

opmerkingen hebben mij telkens opnieuw aan het nadenken gezet en vooruit geholpen.  
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INLEIDING 

Je kiest er niet voor als toekomstige moeder om te worden geconfronteerd met een prenatale 

diagnose die je ongeboren kind een leven met zware handicaps voorspelt. Hoewel ik in geen geval 

een op zwangerschapsafbreking gericht pleidooi wil houden, toch kan ik begrijpen dat abortus voor 

sommige ouders in deze omstandigheden een mogelijke uitweg is. Het is dan ook van het grootste 

belang dat er een duidelijk kader is waarbinnen ouders zowel als zorgverleners in alle rust en vrijheid 

een keuze kunnen maken. Een échte vrije keuze hebben ouders volgens mij pas wanneer de gevolgen 

van die keuze sociaal gedragen worden door de gemeenschap. Daarom wil ik vooraleer verder te 

gaan benadrukken dat het cruciaal is dat de overheid blijft investeren in gerichte en kwaliteitsvolle 

gehandicaptenzorg.  

Hoewel late zwangerschapsafbrekingen zich ook kunnen voordoen omdat het voortzetten van de 

zwangerschap gevaarlijk is voor de gezondheid van de vrouw, wordt in dit werkstuk de nadruk gelegd 

op afbrekingen omwille van therapeutische indicaties in hoofde van de ongeborene. In dit laatste 

geval stellen zich immers de meeste juridische problemen. Een zwangerschapsterminatie om het 

leven van de moeder te redden ziet men eerder als een noodzakelijke therapeutische handeling dan 

als een bewuste beslissing om de ongeboren vrucht van het leven te beroven. 

 

Deze masterproef richt zich in essentie op het zoeken van een antwoord op de volgende vraag: 

Is zwangerschapsafbreking conform de Belgische wet geoorloofd tot net voor de eerste 

barenswee is ingezet? 

Wanneer het niet mogelijk blijkt een helder antwoord te geven, is geprobeerd om de grijze zones te 

belichten die de huidige regelgeving creëert. Waar mogelijk is een poging gedaan concrete 

voorstellen te doen om meer duidelijkheid te brengen.  

 

DEEL I vangt aan met een schets van de status van abortus in de 19de - en 20ste -eeuwse maatschappij. 

Daaropvolgend worden de eerste sporen van de strafbaarstelling van abortus op een rij gezet.  

De huidige Belgische wetgeving omtrent zwangerschapsafbreking wordt in DEEL II uitvoerig 

besproken, te beginnen met de vroegere artikelen 348 tot en met 353 van het Strafwetboek. Bij de 

bespreking van de wet van 3 april 1990 betreffende zwangerschapsafbreking wordt vertrokken van 

het principe dat abortus een misdrijf is. De constitutieve bestanddelen van het misdrijf zullen worden 

uiteengezet. Bij wijze van uitzondering laat de wet abortus toe. Tal van vereisten worden aan een 

geoorloofde zwangerschapsafbreking gesteld. Cruciaal is hier dat een abortus moet plaatsvinden 

vooraleer 12 weken sinds de bevruchting zijn verlopen en dat de vrouw zich in een psychosociale 
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noodsituatie bevindt. De pijlen van dit werkstuk zijn voornamelijk gericht op de toelaatbaarheid van 

late zwangerschapsafbrekingen. Bij wijze van uitzondering op de uitzondering dat abortus legaal is, 

kan een abortus nog voorbij 12 weken. Therapeutische redenen moeten dan aan de oorzaak liggen 

van een verzoek om afbreking. De specifieke voorwaarden waaraan moet zijn voldaan, worden 

grondig onderzocht. Heeft de wetgever wel de bedoeling gehad om een zwangerschapsafbreking tot 

net voor de bevalling mogelijk te maken? De controverse in de literatuur en de rechtspraak wordt 

toegelicht. Aansluitend wordt de weerslag van de verschillende visies op de strafrechtelijke 

bescherming van de ongeboren foetus uiteengezet. Tenslotte wordt een blik gericht op de praktijk.  

Bij het invoeren van de Wet Zwangerschapsafbreking werd de oprichting van een Nationale 

Evaluatiecommissie van die wet in het vooruitzicht gesteld. Met de wet van 13 augustus 1990 is de 

inrichting van de Evaluatiecommissie gerealiseerd. De samenstelling en de opdrachten ervan worden 

toegelicht. Er zal een overzicht worden gegeven van het meest recente verslag (over de periode van 1 

januari 2008 tot 31 december 2009) dat de Commissie ten aanzien van het Parlement heeft opgesteld. 

Dit overzicht omvat vooral de voor deze masterproef meest relevante zaken. Dit hoofdstuk wordt 

afgesloten met een kritische analyse van de oprichting, de werking en de organisatiestructuur van de 

Evaluatiecommissie. Heeft de Evaluatiecommissie in haar huidige vorm nog wel zin? En wat zijn de 

voornaamste uitdagingen?  

 

DEEL III is rechtsvergelijkend van aard. De wetgeving maar ook de context van 

zwangerschapsafbreking in de rest van Europa wordt besproken. Eerst zal er een overzicht worden 

gegeven van de status van abortus in geheel in Europa, om daarna het relatief karakter van 

regelgeving te illustreren met als schoolvoorbeeld Spanje. Vervolgens zal dieper worden ingegaan op 

de abortuswetgeving bij onze noorderburen, de Nederlanders. De nadruk ligt op de vergelijking met 

België en er wordt grondig onderzocht hoe men in Nederland omgaat met late verzoeken om 

zwangerschapsafbreking. Een ander land waarvan de abortusregelgeving meer in detail wordt 

bekeken is Ierland. Ierland staat met zijn wel zeer streng abortusbeleid (op Malta na waar abortus bij 

wet in alle gevallen is verboden) alleen in Europa. Om te beginnen zal de evolutie van de Ierse 

regelgeving in de materie besproken worden. De gepaste aandacht gaat daarbij uit naar 

ophefmakende rechtszaken en naar de referenda die een grondwetswijziging inluidden. Ierland werd 

op 16 december 2010 omwille van zijn abortusbeleid veroordeeld door het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens. Dit deel wordt dan ook afgesloten met een situering en becommentariëring 

van deze zaak.  

 

In DEEL IV wordt late zwangerschapsafbreking vanuit een andere gezondheidsrechtelijke bril bekeken, 

meer bepaald vanuit die van de patiëntenrechten. Omdat veruit de meeste late zwangerschaps-

afbrekingen plaatsvinden na een prenatale diagnose die zware afwijkingen bij het kind voorspelt, 



3 

wordt de nodige aandacht besteed aan prenatale diagnostiek. Het belang van deze bespreking toont 

zich bovendien in de stijging van het aantal aansprakelijkheidsvorderingen die naar aanleiding van 

een vermeende fout in de prenatale diagnose wordt ingesteld.  

Dit laatste deel gaat van start met een toelichting omtrent wat prenatale diagnostiek is en wat een 

routine prenatale screening vandaag inhoudt. Vervolgens wordt de brug gemaakt naar het ‘informed 

consent’-beginsel dat sinds enkele decennia een fundamenteel principe van het medisch recht is 

geworden. Er wordt in deze masterproef dan ook even stilgestaan bij de grondslag en 

geldigheidsvoorwaarden ervan. Er zal verder even worden ingegaan op het toenemend gebruik van 

toestemmingsformulieren in de gezondheidszorg en meer specifiek bij prenatale screening.  

Dé centrale vraag in dit laatste deel is of een arts een patiënt moet informeren over de optie 

zwangerschapsafbreking bij een therapeutische indicatie. Er zal worden verwezen naar recente 

rechtspraak waarin deze vraag aan bod kwam. Uiteraard hangt deze vraag nauw samen met de vraag 

naar het geoorloofd karakter van late zwangerschapsafbrekingen. Het is dan ook om die reden dat ik 

het interessant heb gevonden om ook de kwestie inzake counseling na negatieve prenatale diagnose 

te bespreken. Daarna worden nog enkele andere juridische aspecten belicht die bij een dergelijke 

beslissing tot zwangerschapsafbreking een rol spelen, zoals de functie van het ethisch comité. 

Tenslotte nog een woord over de klinische praktijk van zorgpaden toegepast op de prenatale diagnose 

en zwangerschapsafbreking.  

 

Om een kwalitatieve uiteenzetting van het onderwerp mogelijk te maken is er voor een 

interdisciplinaire aanpak gekozen. Waar relevant wordt verwezen naar een bepaalde medische en/of 

klinische praktijk.  

 

Tijdens de voorbereiding en tijdens het schrijven van dit werkstuk heb ik ondervonden dat de 

problematiek rond zwangerschapsafbreking de deur op een kier zet voor de bespreking van vele 

andere gerelateerde en delicate onderwerpen. Ik denk hierbij aan de praktijk rond levensbeëindiging 

bij pasgeborenen en vanaf wanneer er sprake is van kindermoord, ook de link met de wettelijke 

hulpverplichting kan hier worden gelegd, tenslotte is er nog de boeiende problematiek van de 

aansprakelijkheid in de gezondheidszorg. Een uitvoerige bespreking van de ‘wrongful’-vorderingen 

omvat helaas genoeg stof om een hele masterproef te vullen.  

Hierin uiten zich dan ook de beperkingen van dit werk. 

 

 

U leest het, vragen genoeg. Pas wanneer deze masterproef met een ietwat eigenzinnige structuur u 

minstens een aanzet tot mogelijke antwoorden biedt, zal ik mij in mijn opdracht geslaagd voelen. 
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DEEL I.  WAT VOORAFGING  

Hoofdstuk 1. Maatschappelijk 

 

“Abortus is van alle tijden en van overal.” Diane De Keyzer, auteur van ‘De engeltjesmaaksters. 

Abortus toen het niet mocht.’ stelt dat ze uit het onderzoek ter voorbereiding van haar boek geleerd 

heeft dat wanneer een vrouw een kind écht niet wil, het er ook niet komt.  

In Vlaanderen is het pas vanaf het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw dat abortus 

gedoogd werd. Vanaf dan stonden advertenties voor zogenaamde ‘engeltjesmaaksters’ en 

abortuspillen gewoon in de krant.  

Eén van de belangrijke redenen voor de vlucht naar abortus was dat er in die tijd nog geen 

betrouwbaar anticonceptiemiddel bestond. De arme vrouwen probeerden doorgaans zelf de vrucht 

af te drijven. De middelen die zij daartoe gebruikten, waren zeer primitief. Het ging van zich van de 

trap laten vallen, het innemen van bepaalde kruiden (bijvoorbeeld moederkoren, wijnruit,…) of van 

pillen met lood of kinine, het gebruiken van stengels, naalden, zeepwaterbaden tot javelinjecties, het 

nemen van intoxicerende geneesmiddelen en zelfs baarmoederschraping…1 De meeste van deze 

middelen zijn erg onhygiënisch en schadelijk voor de gezondheid van de vrouw. Zij die het konden 

betalen gingen langs bij een ‘engeltjesmaakster’. Vrouwen van de burgerij konden zich met wat geluk 

een curettage bij een arts veroorloven. Abortus was toen immers geen goedkope zaak.  

In 1923 werd er in België een wet gestemd die reclame voor abortus en anticonceptie verbood. Deze 

kwam er waarschijnlijk als reactie op een dalend geboortecijfer en de vele advertenties voor 

abortuspillen en engeltjesmaaksters in de kranten. Sinds 1810 (de Code Napoléon) was het uitvoeren 

en ondergaan van abortus al strafbaar maar vanaf nu dus ook het aanzetten tot, de publiciteit, 

verkoop, verspreiding, fabricatie en de in- en uitvoer van abortiva alsook het uitstallen en verspreiden 

van anticonceptiemiddelen, reclame ervoor en het verstrekken van info erover. Dit bracht met zich 

mee dat abortus nu nog meer in het verborgene gebeurde. Het maken van publiciteit voor 

anticonceptiemiddelen is vandaag niet langer strafbaar. De strafbaarheid is in 1973 opgeheven. Ten 

aanzien van abortus bestaan de verbodsbepalingen nog steeds. Het totaal in onbruik geraakte artikel 

383, 5de en 6de lid is terug te vinden onder hoofdstuk VII ‘Openbare schennis van goede zeden’ van 

het Strafwetboek.  

In 1960 kwam de anticonceptiepil op de markt. Aanvankelijk had zij weinig succes omdat er te weinig 

over geïnformeerd werd. Informatie verspreiden was immers verboden. Een andere reden was dat de 

Kerk, toen nog van grote invloed in België, er tegen was.  

                                                           

1
 R. SWENNEN, “Vruchtafdrijving”, Jura Falc. 1966-67, nr. 1, 22-23. 
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Vanaf het midden van de 20e eeuw gebeurde abortus op veiligere manieren (meestal met behulp van 

een zuigcurettage) en door vroedvrouwen of artsen.  

 

2. De jaren 1960 deden in heel Europa heel wat stemmen opgaan voor een legalisering van abortus. 

Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk waren de eerste landen die bij wet een geoorloofde vorm van 

abortus invoerden. In Nederland was er toen een gedoogbeleid en de gezondheidszorg was er van 

goede kwaliteit. Vele Vlaamse vrouwen staken dan ook de Nederlandse grens over. In Wallonië 

begonnen sommige artsen stilaan openlijk en om te provoceren, illegale abortussen uit te voeren.2 

Het heeft dan nog geduurd tot 1980 vooraleer de eerste abortuscentra in Vlaanderen werden 

opgericht. Zij werkten aanvankelijk illegaal. Pas in 1990 kwam de huidige abortuswet er. België was 

hiermee het voorlaatste land in West-Europa dat abortus onder voorwaarden toeliet.  

 

3. Tot voor de twintigste eeuw was van een ‘therapeutische zwangerschapsafbreking’ wegens een 

afwijking bij de ongeborene nog geen sprake. Prenatale diagnostiek was onbestaande dus kon een 

vrouw het onmogelijk te weten komen of de vrucht die zij baarde aan bepaalde kwalen leed. Het 

eerste gebruik van de echografie in de verloskunde zou teruggaan tot midden de jaren 1950.  

Om het leven of de gezondheid van de vrouw te beschermen werd wel al eerder toevlucht gezocht 

tot abortus.   

                                                           

2
 Onder andere dokter Peers uit Namen deed dat. 
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Hoofdstuk 2. Eerste sporen van strafbaarstelling  

 

4. Aan het begin van de negentiende eeuw was België, net als het overgrote deel van Europa in 

handen van Frankrijk, onder leiding van Napoleon. De eerste sporen van de strafbaarstelling van 

vruchtafdrijving in de wet vinden we dan ook terug in de Napoleontische Code Pénal die dateert van 

1810. Vruchtafdrijving werd er strafbaar gesteld door artikel 317 dat deel uitmaakte van de categorie 

‘Misdrijven tegen personen’. Het luidde als volgt:  

“Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, violences, ou part ou autre moyen, aura procuré 

l’avortement d’une femme enceinte, soit qu’elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion. La 

même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procurée l’avortement à elle-même, ou qui 

aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l’avortement s’en 

est suivi. Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront 

indiqué ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas oÙ 

l’avortement aura eu lieu.“  

Dit artikel was vrij streng en lapidair. De rechtspraak in Frankrijk en België liep toen sterk uiteen. Meer 

rechtsverfijning was dus wenselijk.3 

                                                           

3
 M. VAN LOOK, “Abortus provocatus. Juridische status quaestionis en perspectieven”, TPR 1974, 426. 
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DEEL II.   BELGISCHE WETGEVING ZWANGERSCHAPSAFBREKING 

5. Vooraleer de huidige abortuswet er kwam, is er heel wat water door zee moeten vloeien. Dit heeft 

niet in het minst te maken met het delicate karakter van de thematiek. 

Hierna volgt een historisch overzicht van het ontstaan van de regelgeving die tot vandaag geldt. 

Hoofdstuk 1.Toepassing van de vroegere artikelen 348 tot en met 
353 Sw. 

6. De meeste principes die aan de Napoleontische regeling ten grondslag lagen, bleven behouden in 

de artikelen 348 tot 353 van het Strafwetboek van 1867 (artikel 349 bleef bovendien ongewijzigd). De 

rangschikking van het misdrijf is wel veranderd in 1867. Niet langer wordt zwangerschapsafbreking bij 

‘Misdrijven tegen personen’ gesitueerd. Deze valt nu onder de categorie ‘Misdaden en wanbedrijven 

tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid’.4  De vroegere artikelen 348 tot en met 

353 Strafwetboek maakten deel uit van het Strafwetboek van 8 juni 1867 dat tot vandaag van kracht 

is en werden tot voor de wet van 3 april 1990 nooit gewijzigd. De essentie van de regeling was dat 

vruchtafdrijving een misdrijf is, ongeacht of deze al dan niet op verzoek van de zwangere vrouw zelf 

plaatsvindt. Indien dit het geval was, gaf dit aanleiding tot een bijzondere straf. 

In de periode lopende vanaf de invoering van het Strafwetboek van 1867 tot net voor de Wet 

Zwangerschapsafbreking van 3 april 1990 kunnen we volgens H. NYS drie stadia onderscheiden:5 

AFDELING I.  VAN 1867 TOT 1974 

7. In deze periode die duurde tot aan de oprichting van de ‘Staatscommissie voor ethische praktijken’ 

werd de wet in principe gewoon toegepast. Toen al gaf men toe dat weinig of geen 

zwangerschapsafbrekingen strafrechtelijk werden vervolgd omdat het parket simpelweg meestal niet 

op de hoogte was.6 

Het is wel geweten dat sinds de oprichting van de Orde der geneesheren na WO II zeer zware 

tuchtsancties werden opgelegd aan artsen die zich aan vruchtafdrijving schuldig maakten. Dit ging 

van de weigering van inschrijving op de lijst van de Orde tot een definitief verbod om enige vorm van 

                                                           

4
 M. VAN LOOK, “Abortus provocatus. Juridische status quaestionis en perspectieven”, TPR 1974, 424-426. 

5
 H. NYS, “Geneeskunde: recht en medisch handelen” in APR, Brussel, Story-scientia, 1991, nrs. 396-411. 

6
 H. NYS, “Geneeskunde: recht en medisch handelen” in APR, Brussel, Story-scientia, 1991, nr. 398; S.C. VERSELE, 

“Preventie en repressie van vruchtafdrijving”, RW 1953-54, 1758-1759. 
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geneeskunde uit te oefenen.7 Het strenge karakter van deze tuchtsancties neemt stilaan af vanaf 

midden de jaren ’50. 

1973 wordt gezien als een keerpunt. Dit heeft alles te maken met een kentering in Frankrijk. Een 

driehonderdtal Franse vrouwen waaronder voornamelijk actrices, schrijfsters, journalistes … bekende 

abortus te hebben gepleegd. Toch werden zij niet vervolgd. Dit doorbrak het taboe. Al jaren werd 

systematisch abortus gepleegd in clandestiniteit. Iedereen wist dat, alleen werd er tot dan niet 

openlijk over gesproken. In België heeft de arrestatie van dokter Willy Peers uit Namen op 16 januari 

1973 diezelfde taboedoorbrekende betekenis. Dokter Peers had in de loop van de eerste helft van de 

20ste eeuw vele abortussen uitgevoerd in illegaliteit. Van hem is bekend dat hij handelde vanuit een 

diepe sociale bewogenheid. Na zijn aanhouding volgde massaal protest. Een groot deel van de 

bevolking aanvaardde de vervolging niet langer. Er werd een ‘Peers-comité’ opgericht dat steunacties, 

infoavonden en betogingen op touw zette 8  Dat geheel aan initiatieven bracht een 

bewustwordingsproces op gang: niet alleen politici maar ook de man in de straat begon zich uit te 

spreken voor of tegen abortus. De media schuwden het thema niet langer. Stilaan besefte men dat 

het niet langer mogelijk was abortus in alle situaties strafbaar te stellen.9   

AFDELING II.  VAN 1974 TOT 1981 

8. In 1974 werd een ‘Staatscommissie voor ethische zaken’ (1974-1976) opgericht bij koninklijk 

besluit.10  De taken van die Commissie waren onder andere om met het oog op te nemen 

beleidsmaatregelen, een wetenschappelijk gefundeerd advies uit te brengen inzake abortus en de 

herziening van de desbetreffende strafwetgeving. De vrouwenbeweging werd buiten de debatten 

gehouden. Het resultaat van de gesprekken in de Commissie was de formulering van een ‘voorstel 

inzake zwangerschapsafbreking met het oog op een verantwoord ouderschapsbeleid’ en een tweede 

verslag dat weliswaar slechts door een minderheid van de leden van de commissie werd 

onderschreven, ‘betreffende de herziening van de wetgeving op zwangerschapsafbreking’.11 

 

9. Na de publicatie van deze verslagen bleef de zaak helaas geblokkeerd en werd beslist tot een 

officieel moratorium ten aanzien van de vervolging. De bedoeling was om op die manier de tijd en 

ruimte te geven aan het Parlement om in alle sereniteit een wet goed te keuren. Tot dit moratorium 

werd beslist door het college van procureurs-generaal in 1974, op vraag van het Parlement. 

                                                           

7
 Gemengde Franstalige raad van beroep 15 oktober 1963, T.Orde Geneesh. 1962-63, afl. 20, 119-120. 

8
 “Abortusstrijd” vzw RoSa (Rol en Samenleving), 

www.rosadoc.be/joomla/index.php/het_geheugen/het_geheugen_in_thema_s/abortus.html. 
9
 E. MORBE, De abortuswet en de evaluatiecommissie. Schets van de totstandkoming, Heule, UGA, 2004, 11. 

10
 KB 13 december 1974, BS 17 december 1974. 

11
 H. NYS, “Geneeskunde: recht en medisch handelen” in APR, Brussel, Story-scientia, 1991, nr. 400. 



9 

Tijdens het moratorium wijzigden zowel de Bondsrepubliek Duitsland (1975-1976), Frankrijk (1975-

1979) en Luxemburg (1978) hun wetgeving betreffende zwangerschapsafbreking. In het Verenigd 

Koninkrijk was dit al in 1967 gebeurd en in Nederland vond de wijziging in 1981 plaats.12 

 

Dit moratorium heeft twee belangrijke consequenties gehad voor de rechtspraak inzake 

zwangerschapsafbreking, al kwam het nog niet tot een wetswijziging.13 

Ten eerste daalde het aantal veroordelingen wegens zwangerschapsafbreking bij toestemmende 

vrouwen.14 Ten tweede, waar toch tot vervolging werd overgegaan na het moratorium, werd het 

bestaan van het moratorium op zich soms ingeroepen als dwaling en dus als 

schulduitsluitingsgrond.15 

AFDELING III.  VAN 1981 TOT DE WET VAN 3 APRIL 1990 

10. Op 15 december 1981 werd een voorstel van wet in de Kamer ingediend om de artikelen 350 tot 

en met 353 en 383, vijfde lid en volgende van het Strafwetboek voor één jaar op te schorten. Het 

voorstel werd met een kleine meerderheid van stemmen verworpen. 

Het werd nu erg duidelijk dat er een diepe kloof bestond tussen de verschillende standpunten 

omtrent abortus. 

De procureur-generaal bij het hof van beroep van Brussel besloot tegen alle signalen in opnieuw te 

gaan vervolgen. Zijn dreefveer: de uitholling van de rechtsstaat tegengaan. Dit betekende meteen het 

einde van het moratorium. De jaren ’80 worden het decennium van grote abortusprocessen tegen 

gynaecologen, huisartsen, verplegend personeel en ook tegen patiënten. De processen eindigden wel 

steeds in lichte straffen of vrijspraken.16  

Het einde van het moratorium heeft verder geleid tot meerdere parlementaire initiatieven om de 

artikelen 348 tot 353 Sw. te wijzigen en abortus uit het strafrecht te halen. Lobbying gebeurde onder 

meer door de Gentse abortuskliniek ‘Kollektief anticonceptie’ die sinds haar oprichting in 1980 

juridische veldslag leverde. De regeringsverklaring van 10 mei 1988 stelde de parlementaire taak in 

het vooruitzicht om een eventuele wijziging te behandelen van de artikelen 348 tot 353 van het 

Strafwetboek, “met eerbiediging van de gewetensvrijheid van een ieder”.17 

 

                                                           

12
 Voor een overzicht van de abortuswetgeving in de rest van Europa, infra nr. 92 e.v. 

13
 H. NYS, “Geneeskunde: recht en medisch handelen” in APR, Brussel, Story-scientia, 1991, nr. 405. 

14
 Werkstuk 4 antwoord van de minister van Justitie op vragen van senator VAN IN, Parl. St. Senaat 1985-86, nr. 

189/1. 
15

 Brussel 30 juni 1983, JT 1983, 525 en J.Proc. 1983, afl. 24, 16, noot PRADES. 
16

 E. MORBE, De abortuswet en de evaluatiecommissie. Schets van de totstandkoming, Heule, UGA, 2004, 12. 
17

 E. MORBE, De abortuswet en de evaluatiecommissie. Schets van de totstandkoming, Heule, UGA, 2004, 15. 
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11. Op 19 april 1988 dienden Roger Lallemand (Parti Socialiste) en Lucienne Herman-Michielsens 

(Partij voor Vrijheid en Vooruitgang) in de Senaat het wetsvoorstel in met als doel om de artikelen 

348, 350 en 351 van het Strafwetboek te wijzigen en de artikelen 352 en 353 van hetzelfde wetboek 

op te heffen. Er vonden besprekingen plaats in de Verenigde Commissies voor Justitie, 

Volksgezondheid en Leefmilieu.18 Vele andere voorstellen werden in het debat meegenomen bij wijze 

van amendement. Na het afronden van het verslag door de Verenigde Commissies volgde een 

plenaire vergadering, een advies van de Raad van State en een bijkomende commissievergadering 

omtrent het begrip ‘noodsituatie’. Uiteindelijk werd het wetsvoorstel goedgekeurd op 6 november 

1989 en overgezonden naar de Kamer, zij het na wijziging, artikel 352 Sw. is immers uiteindelijk niet 

opgeheven.19 126 kamerleden stemden voor, 69 tegen en 12 onthielden zich. Wat iedereen zich 

omtrent de abortuswetgeving voornamelijk zal herinneren is het tijdelijk aftreden van onze 

toenmalige koning Boudewijn omwille van gewetensbezwaren. Op grond van artikelen 25, 69, 79, 3de 

lid en 82 van de Grondwet werd op 3 april 1990 een besluit uitgevaardigd dat bevestigt dat de koning 

zich in de ‘onmogelijkheid bevond om te regeren’.20 Finaal is de wet van 3 april 1990 betreffende 

zwangerschapsafbreking een feit na de ondertekening door de voltallige regering.21 De wet werd in 

het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 5 april 1990 en trad in werking op 15 april van hetzelfde jaar. 

 

 

Hoofdstuk 2. Wet van 3 april 1990 

AFDELING I.  BEGRIP ZWANGERSCHAPSAFBREKING 

12. Het volledige opschrift van de nieuwe Wet Zwangerschapsafbreking luidt als volgt: ‘Wet van 3 

april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 

352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek’.  

De wet bevat geen definitie van de term vruchtafdrijving. Doorgaans worden vruchtafdrijving, abortus 

en zwangerschapsafbreking als volgt begrepen: “de opzettelijke vernietiging van een embryo of foetus 

in het lichaam van een zwangere vrouw, ongeacht de daarvoor gebruikte middelen.”22 

Sommige auteurs vinden dat voor de toegelaten vorm van vruchtafdrijving de term 

zwangerschapsafbreking moet worden gebruikt. Het is volgens T. VANSWEEVELT echter niet aan te 

raden dit onderscheid te maken. Ten eerste omdat de begrippen inhoudelijk op dezelfde handeling 

                                                           

18
 Parl. St. Senaat BZ 1988-89, 247/2. 

19
 Parl. St. Senaat BZ 1988-89, 247/13. 

20
 Besluit van de in Raad verenigde ministers, 3 april 1990, BS 4 april 1990. 

21
E. MORBE, De abortuswet en de evaluatiecommissie. Schets van de totstandkoming, Heule, UGA, 2004, 18. 

22
 T. VANSWEEVELT, v° Abortus in X, Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2011, 29. 
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slaan en ten tweede omdat ze in het algemeen taalgebruik als synoniemen worden beschouwd. 

Tenslotte worden de begrippen ook in de parlementaire stukken en discussies door elkaar gebruikt. 

Hij concludeert dan ook dat een terminologisch onderscheid niet bijdraagt tot het begrip van de hele 

problematiek.23  

Letterlijk gezien is niet elke zwangerschapsafbreking ook een vruchtafdrijving. Tot drie weken 

zwangerschap kan je immers gebruik maken van de abortuspil. Gedurende de eerste drie maanden is 

een zuigcurettage mogelijk. Enkel bij een afbreking na meer dan drie maanden zwangerschap vindt 

een echte uitdrijving van de vrucht plaats.24 Daarom worden in wat volgt eerder de algemene 

benamingen zwangerschapsafbreking en abortus gehanteerd.  

AFDELING II.  PRINCIPE (= MISDRIJF) 

13. Men heeft met de Belgische wetgeving inzake zwangerschapsafbreking willen tegemoetkomen 

aan twee belangen: aan de ene kant het recht op zelfbeschikking van de zwangere vrouw en aan de 

andere kant het recht op bescherming van het verwekte, maar ongeboren leven.25 De wetgever heeft 

ervoor gekozen om te vertrekken van de strafbaarheid om daarna de voorwaarden te beschrijven 

waaraan moet zijn voldaan opdat die strafbaarheid wegvalt. Deze principiële strafbaarheid zou 

kunnen doen vermoeden dat de bescherming van het ongeboren leven centraal staat. Zeker voor wat 

betreft zwangerschapsafbrekingen voor 12 weken na de bevruchting is het tegendeel waar. Het is wel 

zo dat opdat een zwangerschapsafbreking geoorloofd is, er hoe dan ook een aantal objectieve en ook 

subjectieve voorwaarden vervuld moeten zijn.26 

 

Samenvattend is zwangerschapsafbreking in België vandaag verboden indien: 

 

 de persoon (arts of eender wie) opzettelijk vruchtafdrijving veroorzaakt bij een vrouw die niet 

toestemt; 

 strafmaat: opsluiting van vijf tot tien jaar (artikel 348 Sw. gewijzigd bij artikel 62 wet van 23 

januari 2003). Een poging is volgens de normale regels strafbaar met een straf die onmiddellijk 

lager is dan de straf die op de misdaad zelf wordt gesteld (artikelen 52 iuncto 80-81 Sw.); 

 

                                                           

23
 T. VANSWEEVELT, v° Abortus in X, Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2011, 30. 
24

 B. SMULDERS en M. CROON, Veilig zwanger, Utrecht/Antwerpen, Kosmos, 2008, 303. 
25

 T. VANSWEEVELT, v° Abortus in X, Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2011, 31. 
26

 T. VANSWEEVELT, v° Abortus in X, Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2011, 32; Infra nrs. 24 e.v. 
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 de persoon door spijzen, dranken, artsenijen of door eender welk middel vruchtafdrijving 

veroorzaakt bij een vrouw die toestemt en zonder dat voldaan is aan de voorwaarden van 

artikel 350, 2de lid Sw; 

strafmaat: ten aanzien van diegene die de zwangerschapsafbreking verricht is de straf 

3 maanden tot 1 jaar gevangenisstraf en een geldboete van honderd tot vijfhonderd euro 

(artikel 350, 1ste lid Sw.) en de vrouw die met haar instemming de afbreking van haar 

zwangerschap laat verrichten wordt gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar 

en een geldboete van vijftig tot tweehonderd euro (artikel 351 Sw.); 

 de middelen gebruikt met als oogmerk de vruchtafdrijving, de dood van de vrouw tot gevolg 

hebben en de afbreking verricht is buiten de voorwaarden gesteld door artikel 350 Sw; 

 strafmaat: opsluiting van vijf jaar tot tien jaar indien de vrouw toestemde en opsluiting van 

tien tot vijftien jaar indien de vrouw niet had toegestemd (artikel 352 Sw. gewijzigd bij artikel 63 

wet van 23 januari 2003).27 

 

14. Het eerste geval namelijk de opzettelijke vruchtafdrijving zonder toestemming van de vrouw is 

uitzonderlijk. Bij wijze van voorbeeld kan men denken aan de situatie waarin een partner zich tegen 

de zwangerschap van de vrouw verzet en haar een abortuspil toedient zonder dat zij daarvan op de 

hoogte is. 

Wat betreft de poging wordt enkel de mislukte poging bestraft en niet de gestaakte poging. De 

motivering hiervoor is dat de wetgever het te moeilijk achtte het bewijs van opzet te leveren wanneer 

de dader bewust niet alle handelingen heeft gesteld om het misdrijf te plegen en dus zijn misdadig 

opzet staakt. Als alle handelingen voor het misdrijf wel verricht zijn maar het resultaat van abortus 

omwille van een reden onafhankelijk van de wil van de dader niet werd bereikt (de poging is mislukt), 

zijn die bewijsproblemen veel kleiner of zelfs onbestaande, aldus de wetgever.28 

Wat betreft de tweede situatie zal een vrouw die in de afbreking van haar zwangerschap toestemt 

maar wanneer de wettelijke voorwaarden niet zijn nageleefd pas gesanctioneerd worden als haar 

opzet bewezen is. Vaak zal het de arts zijn die één of meer voorwaarden niet heeft nageleefd zonder 

dat de vrouw zich daarvan bewust is. Zij verdient het dan ook niet om te worden gestraft, luidt de 

kritiek.29 Hoewel zij veroordeeld kunnen worden voor hetzelfde feit zijn de dader en de vrouw nooit 

mededaders in de zin van artikel 66 van het Strafwetboek. Het betreft twee afzonderlijke misdrijven. 

Wel kunnen zij elk eigen mededaders hebben. Zo kan de vrouw die met opzet buiten de wettelijke 

                                                           

27
 Uiteraard moet voor de berekening van de geldboetes rekening worden gehouden met de wet van 5 maart 

1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, BS 3 mei 1952; T. VANSWEEVELT, Rechtspraak- 
en wetgevingsbundel gezondheidsrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 3. 
28

 A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 133; J. DU JARDIN, “Avortement” in 
Les Novelles. Drot pénal, III, Brussel, Larcier, 1972, nrs. 5841-5842. 
29

 Verslag ONKELINX en NEYTS-UYTTEBROECK, Parl. St. Kamer 1989-90, nr. 950/9, 92-93, 96 en 114. 
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voorwaarden abortus pleegt onder druk gezet zijn door haar man. De laatste zal dan ook 

medeplichtig zijn aan het misdrijf. 

Bij het derde geval namelijk de doodslag als gevolg van het gebruik of de aanwijzing van 

abortusmiddelen, moet worden benadrukt dat niet alleen hij die de middelen heeft gebruikt wordt 

bestraft, maar ook hij die ze louter heeft aangewezen.30 

 

15. Ter volledigheid verdient ook artikel 349 van het Strafwetboek het te worden vermeld. Artikel 349 

bleef met de wet van 3 april 1990 ongewijzigd. Het gaat om een niet-beoogde abortus door 

opzettelijk gepleegd geweld. De abortus als dusdanig moet dus niet gewild zijn maar wel 

voorzienbaar. Er moet een causaal verband zijn tussen het geweld en de vernietiging van de vrucht. 

Dit impliceert dat het gaat om fysiek geweld. De strafmaat bedraagt in dit geval drie maanden tot 

twee jaar en een geldboete van zesentwintig tot driehonderd euro. Wanneer het geweld gepleegd is 

met voorbedachte rade of kennis van de zwangere toestand van de vrouw, is de sanctie een 

gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en geldboete van vijftig tot vijfhonderd euro. 

Indien het geweld dat werd toegebracht onopzettelijk was, vinden de artikelen 348 noch 349 Sw. 

toepassing omdat het moreel element opzet ontbreekt. 

AFDELING III.  DE CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF  

16. De constitutieve bestanddelen van het misdrijf abortus omvatten een moreel en een materieel 

bestanddeel. 

§1.  Moreel bestanddeel 

17. Het moreel bestanddeel is het opzet waarmee de zwangerschapsafbreking plaatsvindt. Algemeen 

opzet volstaat.31 Dit houdt in dat de dader de strafbare gedraging wetens en willens heeft gepleegd.32  

Artikel 350, 1ste lid Sw. vermeldt deze voorwaarde niet in tegenstelling tot artikel 348. Toch wordt 

voor de toepassing van artikel 350 eveneens opzet vereist. Er werd bij de voorbereidende werken 

vanuit gegaan dat het hier gaat om de situatie waarbij een zwangere vrouw uitdrukkelijk verzoekt om 

een afbreking en de arts dit verzoek heeft ingewilligd. Uit deze inwilliging wordt zijn opzet duidelijk.33 

 

                                                           

30
 T. VANSWEEVELT, v° Abortus in X, Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2011, 48-55.  
31

 Cass. 22 december 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1462, Pas. 1992, I, 1402 en RW 1993-94, 464, noot M. 
WOUTERS;  A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 132. 
32

 C. VAN DEN WYNGAERT, m.m.v. B. DE SMET en S. VANDROMME, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, 
Antwerpen, Maklu, 2010, 319. 
33

 Ontwerp van wet, Parl. St. Kamer 1989-90, nr. 950/9, 114. 
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§2. Materieel bestanddeel  

18. Het materieel bestanddeel omvat ten eerste de kunstmatige beëindiging van een zwangerschap, 

ten tweede de vernietiging van de vrucht en tenslotte moet er een causaal verband zijn tussen beide 

bestanddelen. 

A. Kunstmatige beëindiging van een zwangerschap door een derde 

19. De literatuur is het erover eens dat zwangerschapsafbreking een ‘kunstmatige’ vernietiging van de 

ongeboren vrucht impliceert. De term ‘kunstmatig’ verwijst naar een menselijke ingreep of andere 

handeling ter beëindiging van de zwangerschap.34 Hierin onderscheidt de vruchtafdrijving zich van 

een spontane abortus of miskraam, wat een natuurlijk proces is. 

Het middel waarmee de abortus wordt veroorzaakt speelt geen rol. Artikel 350, 1ste lid geeft een 

exemplatieve opsomming: “spijzen, dranken, artsenijen of enig ander middel”. De meest gebruikte 

methodes voor abortus zijn de vacuümaspiratie (75 %), de abortuspil (17 %) en de curettage (7 %).35 

Een abortus die plaatsvindt na 24 weken zwangerschap gebeurt doorgaans aan de hand van een 

foeticide.36 

B. Vernietiging van een vrucht in utero 

20. Vruchtafdrijving veronderstelt de vernietiging (doding) van een vrucht. Dit impliceert dat de 

vrucht daarvoor levend moet zijn geweest. De uitdrijving is niet noodzakelijk maar zal meestal wel het 

gevolg zijn van de vernietiging. De vernietiging van de vrucht moet plaatsvinden in utero (in de 

baarmoeder).37 Zij het dat dit soepel moet geïnterpreteerd kunnen worden opdat bijvoorbeeld de 

afbreking van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap ook in aanmerking komt.38 Indien de vrucht 

levend ter wereld komt maar sterft ten gevolge van omstandigheden die geen verband houden met 

de op vruchtafdrijving gerichte handelingen dan spreekt men niet van vruchtafdrijving.39 Wanneer de 

                                                           

34
 H. NYS, “Geneeskunde: recht en medisch handelen” in APR, Mechelen, Kluwer, 2005, nr. 512; T. VANSWEEVELT, 

v° Abortus in X, Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2011, 33. 
35

 Nationale commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, 
Verslag ten behoeve van het Parlement 1 januari 2008 – 31 december 2009, Parl. St. Kamer 2010-11, nr. 821/1, 
26. 
36

 Foeticide betekent letterlijk het doden van de foetus. Doorgaans wordt daarvoor gebruik gemaakt van 
kaliumchloride.  
37

 N. COLETTE-BASECQZ en N. BLAISE, “L’avortement” in Les infractions. Volume 3. Les infractions contre l’ordre des 
familles, la moralité publique et les mineurs, Brussel, Larcier, 2011, 46; A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder 
strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, nr. 152 en H. NYS, “Geneeskunde: recht en medisch handelen” in APR, 
Mechelen, Kluwer, 2005, nr. 515. 
38

 Het is uiteraard zeer uitzonderlijk dat een er een levend kind geboren wordt na een buitenbaarmoederlijke 
zwangerschap. 
39

 Cass. 3 december 1941, Arr. Cass 1941, 247. 
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vrucht pas na de geboorte sterft maar wel door de voortijdige afdrijving dan is het wel degelijk een 

vruchtafdrijving en geen kindermoord in de zin van artikel 396 Sw.40 Ter volledigheid dient te worden 

bevestigd dat de vernietiging van een embryo in vitro (buiten de baarmoeder) geen vruchtafdrijving 

is.41 Daarvoor gelden dan ook andere regels waar hier niet verder op wordt ingegaan. 

Uiteraard veronderstelt de vernietiging van een foetus dat de vrouw in kwestie zwanger is. Dit bewijs 

moet door het Openbaar Ministerie worden geleverd. Dit is niet altijd gemakkelijk wanneer de vrucht 

nog maar enkele weken oud is.42 

C. Het bijzonder geval van meerlingenzwangerschap 

21. In het geval van meerlingenzwangerschap zijn de materiële bestanddelen van het misdrijf 

vruchtafdrijving vervuld van zodra één of meerdere vruchten opzettelijk en kunstmatig in de 

baarmoeder worden vernietigd, ook al laat men (een) ander(e) in leven. Dit noemt men 

embryoreductie en komt regelmatig voor in het kader van in vitro fertilisatie. Bij in vitro fertilisatie 

gaat men na het buiten de baarmoeder bevruchten van eicel en zaadcel, enkele bevruchte eicellen bij 

de vrouw terugplaatsen. Hierna vernietigt men meestal enkele embryo’s om er uiteindelijk slechts 

drie of twee over te houden en deze normale ontwikkelingskansen te kunnen bieden. 43 

Embryoreductie gebeurt in utero en dient onderscheiden te worden van de regeling rond de 

bestemming van overtallige embryo’s (embryo’s die men niet terugplaatst).44  

In principe is embryoreductie net als zwangerschapsafbreking strafbaar wanneer niet aan de 

wettelijke voorwaarden voor een geoorloofde abortus is voldaan.45 De praktijk echter toont aan dat 

artsen en ander verloskundig personeel een embryoreductie niet als abortus beschouwen. Er wordt 

dan ook niet specifiek op gelet dat aan alle voorwaarden van art. 350 Sw. is voldaan. De 

embryoreducties worden doorgaans gepercipieerd als normale therapeutische handelingen. Voor 

vervolging hoeft waarschijnlijk niet gevreesd te worden nu deze perceptie ook in hoofde van de 

openbare aanklager speelt.  

                                                           

40
 Bij wijze van voorbeeld kan gedacht worden aan de situatie waarin een foeticide haar resultaat niet heeft 

bereikt en de foetus nog niet sterft in de baarmoeder maar pas na de uitdrijving.  
41

 Dit gebeurt doorgaans in het kader van medisch begeleide voortplanting; H. NYS, “Geneeskunde: recht en 
medisch handelen” in APR, Mechelen, Kluwer, 2005, nr. 514 en 515;  
42

 Cass. 17 oktober 1949, Arr. Cass. 1950, 79. 
43

 H. NYS, “Geneeskunde: recht en medisch handelen” in APR, Mechelen, Kluwer, 2005, nr. 518. 
44

Zie wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige 
embryo’s en de gameten, BS 17 juli 2007; T. VANSWEEVELT, v° Abortus in X, Strafrecht en strafvordering. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2011, 43: “Er is 
evenmin een misdrijf t.a.v. het embryo in vitro, nu dit nog geen persoon is.” 
45

 E. GULDIX, “Is embryoreductie bij een meerlingenzwangerschap strafbaar?”, in Liber Amicorum André Prims, 
Gent, Mys & Breesch, 1995, 163-174. 
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D. Causaal verband 

22. Tenslotte moet er een oorzakelijk verband bestaan tussen het opzet en het kunstmatig 

vernietigen van de vrucht opdat er van een misdrijf sprake is. Een miskraam of een sterfte van de 

vrucht naar aanleiding van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap is geen abortus. Dit verband 

kan met alle mogelijke middelen worden bewezen.46 Als we de equivalentietheorie toepassen volstaat 

het dat het opzettelijk gedrag van de dader één van de oorzaken is van de abortus opdat het misdrijf 

vaststaat. 

AFDELING IV.  BEWIJS VAN HET MISDRIJF ABORTUS 

23. In verschillende oude cassatiearresten is bevestigd dat de wet geen bijzonder bewijsmiddel 

vereist voor de vaststelling van het misdrijf abortus. De feitenrechter oordeelt dus vrij en soeverein 

over de bewijskracht.47 

AFDELING V.  UITZONDERING (= GEEN MISDRIJF) 

24. Een geoorloofde zwangerschapsafbreking kan uiteraard pas indien de zwangere vrouw zelf 

daarom verzoekt. Ook hier blijft het principe van strafbaarstelling standhouden. Artikel 350, 2de lid 

bevat echter een rechtvaardigingsgrond die van een aantal objectieve zowel als subjectieve 

voorwaarden afhankelijk is. 

Er wordt in de wet binnen de categorie ‘zwangerschapsafbreking bij een vrouw die daarin heeft 

toegestemd’ nog een verder onderscheid gemaakt. Zwangerschapsafbreking vÓÓr het einde van de 

12e week na de bevruchting wordt onderscheiden van zwangerschapsafbreking na deze periode. 

We mogen niet vergeten dat men in de praktijk niet spreekt over de 12de week na de bevruchting 

maar over de 14de week van de zwangerschap. Voor het berekenen van de duur van de zwangerschap 

neemt men immers als aanvangspunt de eerste dag van de laatste menstruatie voor de bevruchting. 

Vandaar dat men tot net voor de 14de week van de zwangerschap om niet-therapeutische redenen 

kan afbreken. De periode tot de 14de zwangerschapsweek noemt men het eerste trimester van de 

zwangerschap. Vanaf de 14de week tot de 28ste loopt het tweede zwangerschapstrimester. Het derde 

trimester begint dan op 28 weken en loopt tot 40 weken, het einde van de zwangerschap. 

Om de duidelijkheid ten goede te komen wordt verder in deze masterproef gewerkt met de 

12 weken-termijn, zoals die door de wet is voorzien. 

                                                           

46
 Cass. 22 mei 1950, Pas. 1950, I, 663. 

47
 Cass. 17 oktober 1949, Arr.Cass. 1950, 79 en Pas. 1950, I, 84; Cass. 22 mei 1950, Arr.Cass. 1950, 593, Pas. 

1950, I, 663 en RW 1950-51, 209. 
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§1. Voor het einde van de 12de week na de bevruchting  

A. Verzoek van de vrouw en toestemming 

25. Essentieel voor een geoorloofde zwangerschapsafbreking is dat de vrouw zelf een arts daarom 

verzoekt. Het verzoek van een vrouw impliceert dat zij hierin toestemt. In principe zal het geen 

probleem zijn om dit aan te tonen. Moeilijk wordt het wel indien de vrouw handelingsonbekwaam, 

wilsonbekwaam of minderjarig is. Een ander heikel punt is de stem van de partner in een beslissing 

om tot zwangerschapsterminatie over te gaan.  

1. Toestemming bij onbekwame of minderjarige zwangere vrouw 

26. Hier zijn verschillende standpunten te verdedigen. Naar de mening van T. VAN SWEEVELT is het 

verkieslijk uit te gaan van het door de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de 

patiënt48 vooropgestelde vertegenwoordigingssysteem voor patiënten die niet in staat zijn hun wil te 

uiten. De uitvoering van abortus is volgens hem om verschillende redenen een ‘verstrekking van 

gezondheidszorg’ en dus is de Wet Patiëntenrechten in de hoedanigheid van lex generalis erop van 

toepassing.49 De Wet Zwangerschapsafbreking noch de parlementaire stukken tonen aan dat abortus 

via een plaatsvervangende toestemming ongeoorloofd is. Concreet kunnen de ouders of de voogd 

van een zwangere vrouw die onder het statuut van verlengde minderjarigheid of 

onbekwaamverklaring valt, een plaatsvervangende toestemming voor abortus geven. 50 Valt de vrouw 

niet onder een voornoemd statuut, dan kan de plaatsvervangende toestemming gegeven worden 

door de vertegenwoordiger die door de patiënt zelf werd benoemd. Voor wanneer die er niet is, is er 

in een cascaderegeling voorzien in artikel 14, §2 Wet Patiëntenrechten. In eerste instantie zal de 

samenwonende echtgenoot de toestemming geven, als die er niet is, de wettelijk samenwonende 

partner of feitelijk samenwonende partner, vervolgens een meerderjarig kind, een ouder, 

meerderjarige broer of zus van de patiënt en tot slot en bij het ontbreken van de voorgaande 

personen zal de arts eventueel na multidisciplinair overleg de belangen van de patiënt behartigen.51 

In het geval van een late abortus kan dit multidisciplinair overleg plaatsvinden binnen een ethisch 

comité.52 

                                                           

48
 Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, BS 26 september 2002 (Hierna verkort: 

Wet Patiëntenrechten). 
49

 Voor de argumentatie op grond waarvan abortus als een verstrekking van gezondheidszorg kan gezien 
worden zie T. VANSWEEVELT, v° Abortus in X, Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2011, 63-65. 
50

 Art. 13, § 1 Wet Patiëntenrechten; T. VANSWEEVELT, v° Abortus in X, Strafrecht en strafvordering. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2011, 70 en 71. 
51

 T. VANSWEEVELT, v° Abortus in X, Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2011, 71. 
52

 Over ethische comités en meer bepaald hun rol in het kader van de besluitvorming tot zwangerschapsaf-
breking infra nr. 173 e.v. 
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27. Ook bij minderjarige zwangere meisjes speelt de Wet Patiëntenrechten volgens T. VANSWEEVELT 

een aanvullende rol op de Wet Zwangerschapsafbreking. Deze laatste vermeldt immers geen 

specifieke regels ten aanzien van minderjarige zwangere meisjes. Bij minderjarigen wordt een 

onderscheid gemaakt naar hun oordeelsvermogen of rijpheid.53 De rechten van een onmondige 

minderjarige worden in principe door de ouders of door de voogd uitgeoefend. Wanneer de 

minderjarige in kwestie wel over voldoende intellectuele ontwikkeling en over een zeker inzicht 

beschikt, kan deze zelf volwaardig toestemmen in een medische ingreep en bij uitbreiding met 

abortus.54 Doorgaans gaat men er vanuit dat minderjarigen vanaf 13 voldoende rijp kunnen zijn. Dit 

moet echter steeds geval per geval worden bekeken. De toestemming van de ouders is dan niet meer 

vereist. Alleen met toestemming van de minderjarige kunnen de ouders door de arts worden 

ingelicht, anders schendt hij zijn beroepsgeheim.55 

2. Toestemming van de partner van de zwangere vrouw 

28. Meestal zal een beslissing over zwangerschapsafbreking in overleg worden genomen. 

Het is echter niet onwezenlijk dat een vrouw om abortus verzoekt zonder haar partner daarbij te 

betrekken. Moet een arts dan de toestemming van beiden hebben vooraleer hij tot de uitvoering van 

een zwangerschapsafbreking kan overgaan?  

 

Tijdens de parlementaire voorbereidingen zou de rol van de echtgenoot of partner bij een 

zwangerschapsafbreking wel besproken geweest zijn maar de indieners meenden dat het niet 

wenselijk was om de toestemming van de man of partner als voorwaarde voor een geoorloofde 

abortus in de wet op te nemen.56  

Volgens een deel oude rechtsleer is voor ‘ingrepen die de huwelijksrelatie raken’ steeds de 

toestemming van beide echtgenoten nodig.57 Kunnen we deze zienswijze vandaag nog bijtreden? 

In een zaak van 8 augustus 1992 oordeelde de eerste voorzitter van het hof van beroep van Gent dat 

de vordering van een man om zijn zwangere ex-vriendin een verbod op te leggen het Belgisch 

grondgebied te verlaten met oog op een abortus in Nederland, ongegrond is.  

Voornoemde uitspraak doet inderdaad denken aan de procedure voor het Grondwettelijk Hof waarin 

een groep gehuwde mannen samen met de vzw Pro Vita – Leven en Gezin de vernietiging van de 

nieuwe Wet Zwangerschapsafbreking beoogde. Zij meenden immers dat deze in strijd is met 

                                                           

53
 Art. 12 Wet Patiëntenrechten; M.N. VEYS, “Abortus bij minderjarige en wilsonbekwame patiënten: de rol van 

de Wet Patiëntenrechten en de noodtoestand”, T.Gez./Rev.dr.santé 2006-07, 159. 
54

 Art. 12, §2 Wet Patiëntenrechten. 
55

 Meer over de rol van de Wet Patiëntenrechten in het kader van prenatale diagnostiek, infra nr. 144 e.v.  
56

 Hand. Senaat 1988-89 BZ, nr. 247/2, 34. 
57

 W. DELVA en R. DIERKENS, “Enkele civielrechtelijke aspecten van contraceptie, sterilisatie en kunstmatige 
inseminatie”, TPR 1974, 482; M.-T. MEULDERS-KLEIN, “Considérations juridiques sur la stérilisation chirurgicale”, 
Ann.dr. 1967, 20-21. 
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verschillende fundamentele rechten en vrijheden waarvan zij titularis zijn, onder andere het recht op 

de behandeling van hun zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie, 

gewaarborgd door artikel 6 EVRM. Het Grondwettelijk Hof kwam op 19 december 1991 tot de 

conclusie dat het gelijkheidsbeginsel niet geschonden is omdat er een objectieve en redelijke 

verantwoording bestaat voor het verschil in behandeling tussen de zwangere vrouw en haar partner.  

 

Wordt de partner dan niet al te veel buiten spel gezet, kunnen we ons afvragen. Het Grondwettelijk 

Hof heeft in 1991 geoordeeld dat het recht van de man inzake de beslissing tot 

zwangerschapsonderbreking ondergeschikt is gezien de impact van een zwangerschap op een vrouw 

veel groter is en dat dit haar inzake meer rechten geeft. Er is dus volgens het Hof geen discriminatie 

nu de partner geen recht heeft om geraadpleegd te worden noch het recht om een procedure voor 

de rechtbank aanhangig te maken wanneer zijn vrouw zich voorneemt een zwangerschapsafbreking 

te ondergaan. 58  Bovendien hield het Hof hier rekening met de sociologische werkelijkheid 

waarbinnen een zwangerschap geplaatst kan worden. Zo kan het zich voordoen dat er geen goede 

relatie bestaat tussen de zwangere vrouw en haar partner. Dan zou het toch hoogst onredelijk zijn dat 

een vrouw wordt gedwongen haar zwangerschap voort te zetten.59 De aard zelf van het recht op 

fysieke integriteit verzet er zich tegen dat anderen in de plaats of naast de wilsbekwame patiënt 

beslissen over diens integriteit. Dit impliceert dat de echtgenoot of partner geen vetorecht heeft.60 

Deze redenering van het Grondwettelijk Hof verdient het te worden bijgetreden omdat bij een 

zwangerschapsafbreking voor twaalf weken de essentie van de regelgeving is dat de vrouw in een 

noodsituatie moet verkeren. Deze noodsituatie betreft het leven en welzijn van de vrouw alleen, zij 

kan bijvoorbeeld om abortus verzoeken wegens relationele problemen met de verwekker of omdat zij 

zich niet in staat acht het kind alleen op te voeden. Een late abortus betreft een totaal andere situatie. 

Er kan ter volledigheid ook verwezen worden naar een cassatiearrest van 14 december 2001 waarin 

het Hof van Cassatie oordeelde dat in de regel enkel de toestemming moet worden verkregen van de 

persoon die de medische behandeling ondergaat, nu het recht op leven en fysieke integriteit een 

individueel persoonlijkheidsrecht is.61 Ook de recente rechtsleer sluit zich daarbij aan.62 
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 Arbitragehof 19 december 1991, BS 24 januari 1992, JT 1992, 362, noot J. COENRAETS en TBP 1992, 341. 

59
 Gent 8 augustus 1992, RW 1992-93, 366, noot T. BALTHAZAR bevestigt Rb. Gent 7 augustus 1992, RW 1992-93, 

370; J. VELAERS, Van Arbitragehof tot Grondwettelijk Hof, Antwerpen, Maklu, 1990, nr. 205. 
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 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwerpen, Maklu, 
1992, nr. 245. 
61

 Cass. 14 december 2001, Arr.Cass.2001, afl. 10, 2200, met concl. J. DU JARDIN, T.Gez./Rev.dr.santé 2001-02, 239, 
noot J.-L. FAGNART, RGAR 2002, nr. 13 494, met concl. R.O. DALCQ, JT 2002, 261, noot C. TROUET en JLMB 2002, 
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Tenslotte stelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat het recht op respect voor het 

privéleven van de man niet zo ruim kan worden begrepen dat hem een (mede)beslissingsrecht moet 

worden gegeven over het al dan niet afbreken van een zwangerschap van zijn partner.63 Bovendien 

zou de arts die de partner van de vrouw tegen de wil van de vrouw inlicht, zijn beroepsgeheim 

schenden.64  

 

De verwekker van een ongeboren kind die zich naar Belgisch recht wil verzetten tegen een in ons land 

en voor het einde van de 12-wekentermijn uitgevoerde, geoorloofde abortus, maakt dus heel weinig 

kans. We zullen verder lezen of de redenering van het Grondwettelijk Hof stand houdt in het geval 

van een verzoek om zwangerschapsafbreking na het verlopen van twaalf weken na de bevruchting.  

B. Noodsituatie 

1. Begrip 

29. Opdat er geen sprake zou zijn van een misdrijf moet de vrouw die de geneesheer tijdens de eerste 

twaalf weken om zwangerschapsafbreking verzoekt, zich in een noodsituatie bevinden. Wat een 

noodsituatie precies is, wordt bewust niet gedefinieerd in de wet want het gaat om een subjectieve 

toestand. Met andere woorden aanvaardt de wetgever uitdrukkelijk dat wat voor de ene vrouw niet 

als noodsituatie aanvaardbaar is, dat voor de andere vrouw wel kan zijn. De indieners van het 

wetsvoorstel wezen een objectivering van de noodsituatie van de hand omdat dat zou kunnen leiden 

tot controles met willekeur als gevolg.65 

De Raad van State suggereerde in haar advies bij het tot stand komen van de wetgeving het begrip te 

laten vallen wegens het ontbreken van enige juridische waarde of minstens omdat het begrip niet 

onontbeerlijk is.66 Men is daarop niet willen ingaan omdat het begrip niet bedoeld was om zijn 

juridische dan wel om de morele waarde ervan. Voor R. LALLEMAND was het essentieel omwille van de 

vermeende temperende werking van het begrip op de vraag naar zwangerschapsafbreking.67 

De term noodsituatie slaat op het geheel van psychologische, emotionele, fysieke, sociale en 

economische problemen die bij de vrouw in kwestie leiden tot de volgehouden wil om de 

zwangerschap niet te voltooien. 

De Raad van State verklaarde in haar advies van 27 oktober 1989 bij het wetsvoorstel dat het begrip 

noodsituatie en de vaste wil van de vrouw om haar zwangerschap niet uit te dragen, synoniemen zijn: 

“De noodsituatie stemt overeen met de diep doordachte en blijvende weigering van de vrouw om de 
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gevolgen van haar zwangerschap te dragen.”68 De indieners van het wetsvoorstel zijn het daar niet 

mee eens. Volgens een commissielid moet er een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de 

oorzaak van een noodsituatie en het gevolg ervan. Het gevolg is dan de vaste wil om de 

zwangerschap te laten afbreken. In ieder geval zijn de twee sterk met elkaar verbonden. Beide 

moeten dan ook door de arts worden beoordeeld en zijn onttrokken aan rechterlijke toetsing.69 

 

Het begrip noodsituatie vinden we ook in de Franse en Nederlandse wetgeving met betrekking tot 

zwangerschapsafbreking terug.70 

2. Te onderscheiden van noodtoestand   

30. De noodtoestand die men uit het straf- en civielrechtelijk aansprakelijkheidsrecht kent, slaat op 

een situatie waarin het overtreden van strafrechtsbepalingen het enige middel is om gelijke of hogere 

rechtsgoederen of rechtsbelangen te vrijwaren.71 Er is sprake van een waardenconflict. De Raad van 

State stelt in haar advies van 27 oktober 1989 uitdrukkelijk dat de noodsituatie niet overeenstemt 

met één van de in het strafrecht erkende subjectieve of objectieve rechtvaardigingsgronden.72 

Wanneer aan alle voorwaarden voor de niet-strafbaarstelling is voldaan, ontbreekt simpelweg het 

materieel bestanddeel om van een misdrijf te kunnen spreken, zo zegt de Raad van State. De 

noodsituatie is een begrip dat in essentie van morele aard is. De vrouw bevindt zich in een bepaalde 

gevoelsmatige of psychologische toestand die haar ertoe brengt dat zij weigert de zwangerschap uit 

te dragen.73  

Het is wel zo dat de klassieke noodtoestand vÓÓr de wetswijziging de zogenaamde ‘therapeutische 

abortus’ (om het leven van moeder te redden of na verkrachting of bij een zware handicap van de 

foetus) legitimeerde. Aan de hand van de interpretatie in de zin van een noodtoestand poogden een 

aantal rechtbanken in het verleden het begrip noodsituatie bij zwangerschapsafbreking ruimer te 

interpreteren. 74  De correctionele rechtbank van Gent deed dit in 1988 op basis van de 

voorbereidende werken bij de Wet van 3 april 1990. Het is niet uitgesloten dat in bepaalde, weliswaar 
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uitzonderlijke gevallen de noodtoestand een zwangerschapsafbreking zal legitimeren wanneer niet 

aan de voorwaarden van artikel 350 Sw. is voldaan.75  

3. Beoordeling van de noodsituatie 

31. Een vrouw beslist zelf over haar aanvraag en de appreciatie van de noodsituatie.76  Een 

beoordeling door een rechter of een andere derde is niet mogelijk gezien de uiterst persoonlijke aard 

van de noodsituatie. Bovendien veronderstelt een beoordeling een objectivering en omwille van het 

individuele en subjectieve karakter van de noodsituatie is het opstellen van individuele maatstaven 

niet mogelijk. Dezelfde argumenten als bij de toestemming kunnen hier grotendeels worden 

hernomen. De appreciatie van haar noodsituatie is immers onlosmakelijk verbonden met de vraag 

van de vrouw om abortus. 

 

32. In tegenstelling tot de Franse wet, laat de Belgische wet het oordeel over de noodsituatie niet 

helemaal aan de vrouw zelf over. De arts tot wie de zwangere vrouw haar aanvraag richt, heeft als 

opdracht na te gaan of de vrouw weloverwogen en volgehouden weigert de zwangerschap uit te 

dragen. Om die opdracht goed te kunnen uitvoeren zal hij zich noodzakelijkerwijze een oordeel 

moeten vellen over de door de vrouw opgeworpen noodsituatie.77 De arts moet zich niet de vraag 

stellen of de vrouw volgens hem wel in een noodsituatie verkeert, eerder moet hij de volgehouden 

wil om af te breken bij de vrouw nagaan. Zie ook artikel 350, 2°, laatste lid Sw. In geen geval kan de 

arts daartoe in de plaats van de zwangere vrouw treden.  

4.  Meest voorkomende noodsituaties. 

33. De top drie van de meest ingeroepen noodsituaties in 2009 is de volgende: in 15,85 % van de 

zwangerschapsafbrekingen voor 12 weken verklaarde de vrouw momenteel geen kinderwens te 

hebben, in 11,58 % van de gevallen voelt de vrouw zich te jong en in 10,31 % verklaart zij een 

voltooid gezin te hebben en om die reden de zwangerschap niet te willen uitdragen.78 

C.  Termijn 

34. Een geoorloofde zwangerschapsafbreking moet in principe plaatsvinden vÓÓr het einde van de 

12de week na de bevruchting. Men heeft wellicht voor deze termijn gekozen omdat deze overeenkomt 

met het einde van het eerste trimester van de zwangerschap. In deze periode komt de 
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orgaanontwikkeling tot stand. Als gevolg daarvan worden de voornaamste kenmerken van de 

uitwendige lichaamsvorm bepaald. Vanaf 9 weken tot aan de geboorte begint de foetale periode79. 

Deze wordt gekenmerkt door een uitrijping en differentiatie van weefsels en organen en een snelle 

groei van het lichaam.80 Minister van Volksgezondheid L. ONKELINX vindt dat er mag nagedacht 

worden over een verlenging van deze termijn.81 De stille opening tot het debat over een eventuele 

verlenging van de abortustermijn lijkt een averechts effect te hebben. Dit uit zich in het feit dat men 

helemaal niet durft tornen aan de Wet Zwangerschapsafbreking noch aan de wet tot oprichting van 

de Evaluatiecommissie uit schrik dat dan de hele discussie omtrent een eventuele verlenging van de 

‘psychosociale abortus’ zou oplaaien. Dit is een spijtige zaak. Bovendien betreft een abortus omwille 

van psychosociale redenen eigen aan de vrouw een totaal andere situatie dan het geval waarbij vast 

komt te staan dat het kind zwaar gehandicapt is. Preventie kan het aantal psychosociale abortussen 

nog steeds sterk in aantal doen dalen nu uit het meest recente rapport van de Evaluatiecommissie 

blijkt dat bij meer dan 40 % van de gemelde abortussen geen anticonceptie is gebruikt.82  

D. Medisch verantwoorde omstandigheden 

35. De zwangerschapsafbreking moet plaatsvinden onder medisch verantwoorde omstandigheden 

daarmee wordt bedoeld door een geneesheer en in een instelling voor gezondheidszorg waaraan een 

bijzondere voorlichtingsdienst is verbonden. Op reguliere basis zwangerschappen onderbreken als 

niet-arts kan een onwettige uitoefening van de geneeskunde in de zin van artikel 2, §1, tweede alinea 

van het koninklijk besluit van 10 november 1967 uitmaken.83 De voorlichtingsdienst heeft als taak de 

zwangere vrouw op te vangen en bijstand te bieden in het bijzonder over haar rechten maar ook over 

de mogelijkheid het kind ter adoptie af te staan. Er zijn tot op vandaag geen bijzondere 

erkenningsregels uitgevaardigd waaraan zo’n voorlichtingsdienst moet voldoen. Dit is een 

bevoegdheid van het gemeenschapsniveau.84 In abortuscentra is zo’n aparte voorlichtingsdienst 

gangbaar.  
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Wanneer een zwangerschapsafbreking in een ziekenhuis plaatsvindt, zal de rol van de 

voorlichtingsdienst doorgaans worden waargenomen door de gynaecoloog zelf, hierin eventueel 

bijgestaan door een vroedvrouw, psycholoog of sociaal medewerker.   

Uit het meest recent gepubliceerde verslag van de Evaluatiecommissie blijkt dat in 2009 18,51 % van 

de zwangerschapsafbrekingen in een ziekenhuis plaatsgrepen en de overige 81,49 % in een 

abortuscentrum.85 Let op, dit gaat in principe om alle abortussen, zowel voor als na de 12-weken-

termijn maar deze laatste worden niet altijd geregistreerd.86 

E. Verplichtingen in hoofde van de arts 

36. Vervolgens zijn er een aantal verplichtingen in hoofde van de geneesheer. Deze omvatten het 

inlichten van de vrouw over de onmiddellijke of toekomstige medische risico’s alvorens de ingreep 

plaatsvindt, de opvangmogelijkheden voor het ongeboren kind in herinnering brengen of laten 

brengen (de arts kan deze taak immers delegeren) en tenslotte moet hij zich vergewissen van de 

vaste wil van de vrouw om haar zwangerschap te beëindigen. De arts doet er goed aan de vrouw ook 

in te lichten over de psychologische of fysieke gevolgen van een zwangerschapsafbreking. Een rechter 

van het hof van beroep van Luik oordeelde dat de arts het bewijs moet kunnen leveren van de 

naleving van deze informatieverplichting.87 

Na de ingreep moet de arts ervoor zorgen dat de betrokken vrouw voorlichting krijgt in verband met 

contraceptiva.88 

Uit de systematiek van de wet volgt dat al deze verplichtingen moeten worden vervuld door één en 

dezelfde arts, meer bepaald de arts tot wie de vrouw zich wendt om haar zwangerschap te laten 

afbreken. 89 

De arts die de zwangerschapsafbreking verricht, dient naar de letter van de wet geen specialist in de 

verloskunde te zijn. De wet spreekt immers alleen over een geneesheer en specificeert dit niet.90  

F. Wachttijd en schriftelijke bevestiging van de vaste wil 

37. Een volgende belangrijke voorwaarde is de wachttijd. Een zwangerschapsafbreking mag pas 

plaatsvinden na het verlopen van 6 dagen na de eerste raadpleging. Over de aanvang van deze 
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wachttijd bestaat discussie. Algemeen wordt aangenomen dat de arts die de ingreep zal uitvoeren in 

elk geval redelijkerwijze moet kunnen aantonen dat aan de voorwaarden, met in het bijzonder de 

vaste wil om de zwangerschap af te breken, voldaan is. Indien de arts het noodzakelijk acht, zal deze 

wachttijd in praktijk wel eens ingekort worden om toch nog een geoorloofde abortus te kunnen 

plegen voor de 12-wekentermijn verlopen is. Op de dag van de ingreep moet de vaste wil schriftelijk 

zijn bevestigd. Deze bevestiging wordt aan het medisch dossier van de betrokkene toegevoegd.91 Dit 

zorgt voor een bewijs van geïnformeerde toestemming voor minstens 30 jaar, nu het medisch dossier 

zolang wordt bewaard.92 

G. Gewetensclausule 

38. Artikel 350, 6° legt vast dat geen arts noch lid van verplegend of paramedisch personeel kan 

worden verplicht medewerking te verlenen aan zwangerschapsonderbreking. Dit wordt ook wel de 

gewetensclausule genoemd. Medewerking moet ruimer worden opgevat dan de strikte verrichting 

van de afbreking. Medewerking aan zwangerschapsafbreking omvat alle stadia: informatieplicht, 

evaluatie noodsituatie en vaste wil, verrichten van de ingreep, informatie omtrent anticonceptie na 

de ingreep,…).93  

Zolang de arts die weigert een zwangerschapsafbreking uit te voeren de betrokken vrouw hiervan in 

kennis stelt bij haar eerste bezoek, handelt hij zorgvuldig. Deze verplichte melding geldt niet alleen in 

het geval de arts weigert omwille van gewetensbezwaren maar ook wanneer hij van mening is dat er 

geen sprake is van een noodsituatie in hoofde van de vrouw of wanneer aan andere wettelijke 

voorwaarden niet is voldaan.94 

Op de niet-naleving van deze bepaling is geen straf gesteld. Er zijn dan ook al vragen gerezen omtrent 

de plaatsing van dit artikel in het Strafwetboek.95 
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§2. Na de termijn van 12 weken  

A. Algemeen 

39. Een andere regeling geldt ten aanzien van een zwangerschapsafbreking na 12 weken. In principe 

kan een zwangerschapsafbreking dan niet meer. Er is echter in een uitzonderingsregeling voorzien. 

Strikt genomen betreft dit dus een uitzondering op de uitzondering.  

Na de grens van 12 weken na de bevruchting kan de zwangerschap slechts worden afgebroken indien 

enerzijds aan de voorwaarden bepaald door het tweede lid, 1°, b) tot en met 3° van artikel 350 Sw. is 

voldaan en anderzijds indien het voltooien van de zwangerschap een ernstig gevaar inhoudt voor de 

gezondheid van de vrouw en/of indien vaststaat dat het kind dat zal geboren worden zal lijden aan 

een uiterst zware kwaal die als ongeneeslijk wordt erkend op het ogenblik van de diagnose.96 Na 12 

weken kan dus enkel nog een zogenaamde ‘therapeutische abortus’ plaatsvinden maar geen louter 

‘psychosociale abortus’. Dit zijn geen officiële termen maar raken wel de kern van het verschil tussen 

de twee situaties. Een ‘psychosociale abortus’ betreft ongewenste zwangerschappen. Men voelt zich 

te jong of net te oud, verkeert in financiële of andere probleemsituaties waardoor men een kind niet 

ziet zitten. Het andere geval gaat in essentie om gewenste zwangerschappen die na onderzoek 

problematisch blijken waarna men, vaak na zwaar beladen gesprekken, beslist tot afbreking. 

De wetgeving gaat ervan uit dat psychosociale abortussen door een goed uitgebouwd 

preventiebeleid zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Deze tendens blijkt ook uit het verslag 

van de Nationale Evaluatiecommissie aan het Parlement.  

B. Gemeenschappelijke voorwaarden voor & na twaalf weken 

40. Pro memorie moet een zwangerschapsafbreking na 12 weken voldoen aan de voorwaarden van 

een verzoek uitgaande van de vrouw, toestemming en vaste wil, noodsituatie, medisch verantwoorde 

omstandigheden, door een arts, wachttijd en schriftelijke bevestiging van de vaste wil.  

C. Toestemming van de partner van de zwangere vrouw  

41. Wat betreft de toestemming tot abortus kunnen we ons de vraag stellen of ook bij een verzoek 

om abortus na 12 weken de toestemming van de zwangere vrouw zelf volstaat? Het arrest van het 

Grondwettelijk Hof van 19 december 1991 oordeelde dat de man niet gediscrimineerd werd nu de 

Wet Zwangerschapsafbreking niet voorziet in een verplichte raadpleging van de partner van de vrouw 

wanneer zij tot abortus wenst over te gaan. 97 Houdt deze visie ook bij een abortus na 12 weken stand? 

De situatie die voorligt is immers sterk verschillend. De vrouw verzoekt niet om abortus omdat zij 
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meent in een psychosociale noodsituatie te verkeren en dus ongewenst zwanger is maar wel omdat 

het uitdragen van de zwangerschap haar eigen gezondheid in gevaar brengt ofwel omdat het 

ongeboren kind aan een uiterst zware en ongeneeslijke aandoening lijdt. Wanneer de gezondheid van 

de vrouw door de zwangerschap bedreigd wordt, is er doorgaans weinig discussie. De verloskundige 

praktijk is er in eerste instantie op gericht het leven van de vrouw te redden, desnoods ten koste van 

de vrucht die zij draagt. Bij een verzoek om abortus wegens afwijkingen bij het kind ligt het heel wat 

moeilijker. De belangenafweging die hier moet worden gemaakt, gaat tussen het 

zelfbeschikkingsrecht van de vrouw, het recht op bescherming van het ongeboren leven maar ook om 

het concrete maatschappelijk draagvlak voor een gehandicapt kind binnen het betrokken gezin. 

Binnen dat draagvlak speelt de partner of echtgeno(o)t(e) van de vrouw onmiskenbaar een rol. Toch 

lijkt het toekennen van een vetorecht een brug te ver omdat een zwangerschap zodanig diep ingrijpt 

in een vrouw haar fysieke integriteit dat zij alleen het laatste woord heeft in een beslissing tot 

zwangerschapsafbreking.  

Het is interessant even over de grens te kijken en na te gaan of dezelfde zienswijze ook in Nederland 

bijval kent. De ophefmakende zaak Kelly is in dit kader relevant. In deze zaak heeft het gerechtshof 

van Den Haag zich in eerste aanleg uitgesproken over een ‘wrongful life’- en een ‘wrongful birth’-

vordering. Het oordeel luidde dat de verloskundige in fout was door het nalaten van genetisch 

onderzoek hoewel de ouders te kennen hadden gegeven dat zij tot een risicogroep behoorden.98 In 

eerste aanleg werd geen vergoeding toegekend voor de immateriële schade die de vader naar 

aanleiding van het voorval geleden heeft. De vader stelde hiertegen cassatieberoep in. De Hoge Raad 

deed op 18 maart 2005 echter de volgende uitspraak: “In onze rechtsorde is het recht van de moeder 

tot afbreking van haar zwangerschap binnen zekere grenzen erkend, welke grenzen in het 

onderhavige geval niet zouden zijn overschreden. Die erkenning berust op het fundamentele recht van 

de moeder tot zelfbeschikking. Wanneer aan de moeder de uitoefening van haar keuzerecht wordt 

onthouden door een fout van een verloskundige en zij daarmee, zoals in de onderhavige zaak, niet 

ervoor heeft kunnen kiezen de geboorte van een zwaar gehandicapt kind te voorkomen, wordt een 

ernstige inbreuk gemaakt op haar zelfbeschikkingsrecht, die recht geeft op vergoeding van 

immateriële schade. Voor de vordering van de vader tot vergoeding van zijn immateriële schade geldt 

in wezen hetzelfde.” Het Hof komt hiermee terug op de uitspraak in eerste aanleg en kent wel 

vergoeding voor immateriële schade toe aan de vader.99 Hieruit zouden we met wat goede wil 

kunnen concluderen dat ook de vader een eigen recht heeft op zelfbeschikking ten aanzien van 

zwangerschapsafbreking bij zijn partner. Of hieruit een vetorecht van de partner kan afgeleid worden 

blijft sterk de vraag. Het voelt nu eenmaal als de enige menselijke oplossing aan om de vrouw in de 
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beslissing tot zwangerschapsafbreking het laatste woord te geven. Uiteraard is het voor alle partijen 

veruit te verkiezen dat moeder en vader het eens zijn omtrent deze ‘keuze’. In praktijk zal elk 

zorgvuldig arts dan ook de partner proberen te raadplegen alvorens hij tot het uitvoeren van een 

abortus overgaat.   

D. Therapeutische redenen 

42. Een abortus na twaalf weken is zoals gezegd een uitzondering op de uitzondering dat abortus 

geen misdrijf is. Er moeten therapeutische indicaties aanwezig zijn ofwel bij de zwangere vrouw ofwel 

bij de ongeborene ofwel bij beiden opdat abortus in een dergelijk geval nog legitiem kan plaatsvinden. 

1.  Ernstig gevaar voor de gezondheid van de vrouw 

43. Het komt vandaag niet zo vaak meer voor dat een zwangerschap na het verlopen van 12 weken na 

de bevruchting wordt afgebroken omwille van de gezondheid van de vrouw. Met gezondheid van de 

vrouw wordt hier verwezen naar de lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand. Het begrip mag 

hier niet worden begrepen in de ruime zin die de Wereld Gezondheidsorganisatie daaraan geeft 

namelijk fysiek, psychisch en sociaal welbevinden.100 Een ‘sociale noodsituatie’ valt er immers niet 

onder. 

Jaarlijks worden er gemiddeld een vijftal abortussen gepleegd na 12 weken omwille van 

gezondheidsredenen van de moeder. In de jaren 1990 waren dat er nog een tiental.101 Meestal gaat 

het om een gevaar voor de lichamelijke gezondheidstoestand zoals ernstige cardiovasculaire 

problemen, epilepsie, rodehond (rubella), longembolie, meningitis, multiple sclerose, leukemie, 

borstkanker maar ook heroïnegebruik…102 

Heel zeldzaam zijn de late zwangerschapsafbrekingen omwille van de psychische gezondheid van de 

vrouw zoals bijvoorbeeld psychologische druk, gevaar voor zelfmoord, manische depressie, 

psychose… T. VANSWEEVELT merkt terecht op dat bij de kwalificatie van psychische 

gezondheidsredenen van de vrouw zeer voorzichtig te werk moet worden gegaan en dat een case by 

case-beoordeling zich opdringt. Door het aanvaarden van bijvoorbeeld zelfmoordneigingen als 

rechtvaardigingsgrond, zetten we immers de deur op een kier voor vrouwen die ongewenst zwanger 

zijn en al meer dan 12 weken na de bevruchting ver zijn. Zij zouden dan dergelijke neigingen kunnen 
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veinzen en op die manier toch nog een legitieme abortus in België proberen te verkrijgen. Men moet 

dus alert zijn voor mogelijk misbruik.103 

 

44. Wat betreft de tekst van de wet is er een duidelijk onderscheid te bemerken tussen de 

Nederlandse en de Franse versie van artikel 350, 4°. De Nederlandse tekst heeft het over de 

voltooiing van de zwangerschap die het gevaar voor de gezondheid van de vrouw uitmaakt terwijl de 

Franse tekst hiervoor ‘la poursuite’ of de voortzetting aanhoudt. Uiteraard heeft men niet de 

bedoeling gehad dat enkel de gevaren die zich voordoen op het einde van de zwangerschap in 

aanmerking mogen worden genomen. De Franse tekst is dan ook het meest correct.104  

2. Uiterst zware en ongeneeslijke kwaal  

45. ‘Uiterst zware kwaal’ is een vaag begrip. Men heeft bij het maken van de wet met opzet niet 

gekozen voor een lijst van ‘aanvaarde kwalen’ omdat deze snel verouderd zou zijn. De vooruitgang 

van de medische wetenschap en in het bijzonder van de prenatale diagnostiek is immers moeilijk in 

wetgeving vast te leggen. Bovendien zou een dergelijke manier van werken toch een beetje naar 

totalitarisme ruiken. De grens tussen afwijkingen die men ernstig genoeg acht om een zwangerschap 

af te breken en afwijkingen die dat niet zijn is bijzonder moeilijk te bepalen want deze hangt ook af 

van de waarde die men aan een foetus hecht. Men moet er zich te allen tijde van bewust zijn dat het 

gevaar voor een hellend vlak om de hoek loert. We doen er daarom goed aan de indicaties niet uit te 

breiden op een wijze die de wetgever niet heeft voorzien.105  

 

De Nationale Evaluatiecommissie zwangerschapsafbreking verdeelt de bedoelde kwalen in de 

volgende drie groepen: 

Ten eerste zijn er de chromosomale aandoeningen. Dit zijn afwijkingen veroorzaakt door een fout in 

de celdeling. Het meest bekende voorbeeld is trisomie 21 of Downsyndroom. 

Ten tweede is er de groep van misvormingen bijvoorbeeld een waterhoofd, spina bifida, dwerggroei. 

Ten derde zijn er de teratogene aandoeningen. Teratogeen is de term die gebruikt wordt om een 

eigenschap van een stof of een ziekte aan te duiden die bij een foetus afwijkingen kan veroorzaken 

als de moeder tijdens de zwangerschap met deze stof in aanraking komt, deze inademt of inneemt, 

dan wel de ziekte doormaakt, bijvoorbeeld toxoplasmose, cytomegalie, … 
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i Uiterst zwaar 

46. De invulling van wat als ‘uiterst zware kwaal’ kan worden gezien, wordt eigenlijk volledig aan de 

medische wetenschap overgelaten.106 

De kwaal moet in elk geval ernstig zijn maar het is niet vereist dat het kind met zekerheid zal 

overlijden kort na de geboorte. Als dit wel het geval is, zal er sowieso sprake zijn van een uiterst 

zware kwaal die een afbreking rechtvaardigt. 107 

Bovendien is er ook heel veel verschil in de ernst van sommige aandoeningen. Slechts 1 op 3 van zij 

die geboren worden met Downsyndroom hebben ook een hartafwijking. Je zou kunnen oordelen dat 

met mongolisme tegenwoordig goed te leven valt. Daar valt zeker wat voor te zeggen. Al zijn 

dergelijke waardeoordelen zeer persoonlijk. Daarom is het ook zo moeilijk om te oordelen over een 

geval dat je niet kent. Het advies nummer 13, opgesteld door Zorgnet Vlaanderen dat handelt over 

het zorgproces inzake zwangerschapsafbreking geeft enkele parameters waarmee rekening kan 

worden gehouden. Volgens dit advies moet het verzoek worden getoetst aan de hand van klinische 

criteria zoals de ernst van de aandoening, de behandelbaarheid, de  levensverwachting en tot slot de 

kwaliteit van leven van het toekomstige kind. Verder stelt het advies dat ook de draagkracht van de 

ouders en het gezin in rekening kan worden gebracht om de ernst van de situatie in te schatten.108 

ii Ongeneeslijk 

47. Met ongeneeslijk bedoelt men dat er ten aanzien van de aandoening geen behandeling mag 

bestaan met een redelijke slaagkans. Met redelijkheid wordt bedoeld dat bij het onderzoeken van de 

slaagkans rekening wordt gehouden met de voor- en nadelen van de behandeling en het 

tijdsaspect.109 Meestal zal een uiterst zware kwaal ook ongeneeslijk zijn en net daarom zo ernstig. Er 

zijn echter ernstige kwalen die chirurgisch verholpen kunnen worden zoals bepaalde hartkwalen.  

Aan de andere kant zijn vele ongeneeslijke aandoeningen niet uiterst ernstig zoals een lichte 

huidaandoening. Het begrip ongeneeslijk wordt wel eens soepel geïnterpreteerd. In de uitzending 

van Panorama ‘Als het geen leven wordt’ van donderdag 12 januari 2012 sprak men over een 

zwangerschapsafbreking na 12 weken omwille van kleurenblindheid.110 Wat doe je bijvoorbeeld met 

een gespleten lip wat tegenwoordig goed esthetisch te behandelen is. In ieder geval moeten we elke 
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zwangerschapsafbreking afzonderlijk bekijken. Een afbreking treft immers niet alleen de ongeborene 

maar ook diens moeder, vader en vaak de hele familie en omgeving. Je kan er als buitenstaander 

moeilijk een oordeel over vellen. Anderzijds moeten we er alert voor zijn dat we geen doorgedreven 

eugenetisch beleid bewerkstelligen. Het moet in essentie altijd gaan om een ernstige handicap 

waaraan de ongeborene lijdt. Na het doorworstelen van een ethisch dilemma beslissen sommige 

ouders in dat geval tot afbreking omdat ze hun toekomstig kind en ook henzelf willen beschermen 

tegen het leed dat de uiterst zware en ongeneeslijke kwaal onvermijdelijk met zich meebrengt. 

iii Vaststaan op het ogenblik van de diagnose 

48. Strikt genomen houdt het vaststaan van het ongeneeslijk karakter van een aandoening in dat er 

zekerheid moet zijn, waardoor een kans op ongeneeslijkheid niet volstaat.111 Al wordt ook deze 

voorwaarde in praktijk vaak met de voeten getreden. Dat wordt duidelijk wanneer een afbreking 

plaatsvindt bij kans op mongolisme (verdikte nekplooi), kans op blindheid na vaststelling van 

toxoplasmose bij de moeder… 

Men durft wel eens aan te nemen dat het resultaat van prenatale screening dat een hoge graad van 

waarschijnlijkheid aantoont over het bestaan van de aandoening, volstaat opdat aan de 

zekerheidsvoorwaarde is voldaan. Nochtans is dit niet waar.  

Artikel 350, tweede lid, 4° Sw. vereist geen veruiterlijking van de kwaal bij de geboorte. Het is 

voldoende dat de symptomen zich pas later manifesteren zolang de aandoening bij de geboorte 

vaststaat. Bij wijze van voorbeeld kan de ongeneeslijke en erfelijke ziekte van Huntington vermeld 

worden waarbij de symptomen zich pas op middelbare leeftijd voordoen maar de diagnose wel reeds 

bij de geboorte kan worden vastgesteld.112 

3. Medewerking van een tweede geneesheer 

49. Artikel 350, tweede lid, 4° vereist verder voor een geoorloofde zwangerschapsafbreking na de 12-

wekentermijn de medewerking van een tweede geneesheer. Tijdens de parlementaire besprekingen 

heeft deze voorwaarde een aantal vragen opgeroepen. Zo was het aanvankelijk niet duidelijk of het 

advies van een tweede arts zowel in de hypothese van een zwangerschapsafbreking omwille van de 

gezondheid van de vrouw als bij een ernstige kwaal waaraan het ongeboren kind lijdt dan wel alleen 

in de laatste hypothese vereist is. In het geval van een ernstige kwaal bij de ongeborene bestaat 

namelijk het gevaar voor doorgedreven eugenetica. Tijdens de gesprekken in de Senaat zou echter 

bevestigd zijn dat de voorwaarde wel degelijk in beide hypotheses moet worden toegepast. 113 
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Het advies van de arts-consulent moet bij het medische dossier worden gevoegd. Dit impliceert dat 

het advies schriftelijk, gedateerd en ondertekend moet zijn. Er wordt betreurd dat de wettekst niet 

preciseert dat het om een schriftelijk advies moet gaan. 

i Ratio 

50. De grondslag van deze regel moet gezocht worden in de bescherming van het leven van de 

ongeboren vrucht dat de Wet Zwangerschapsafbreking nastreeft. T. VAN SWEEVELT preciseert dat de 

redenen voor de invoering van deze regel, naar analogie met de Euthanasiewet die in een 

gelijkaardige regel voorziet, drievoudig zijn: veiligheid tegen misbruiken, de objectivering van de 

situatie bevorderen en tenslotte is het een middel voor de behandelende arts om zijn beslissing te 

toetsen en de verantwoordelijkheid enigszins met een collega te delen.114  

ii De wet vereist geen specialist 

51. Het amendement waarin gepreciseerd werd dat de tweede geneesheer een specialist moest zijn 

werd verworpen.115 Gelijk welke arts komt dus voor het advies in aanmerking. 

iii Draagwijdte ‘advies’ 

52. Hierover zijn de parlementaire stukken verdeeld. Theoretisch gezien betekent ‘advies’ zonder 

nadere bepaling niet dat het gelijkluidend moet zijn maar de meerderheid in de rechtsleer stelt dat 

het algemeen wordt aangenomen dat het advies van de tweede arts het advies van de eerste moet 

bevestigen.116 Indien de arts-consulent een negatief advies uit, staat het de behandelende arts nog 

altijd vrij een derde arts te raadplegen. In de praktijk zal men dus meestal een gelijkluidend advies 

trachten te bekomen maar echt noodzakelijk is dit niet. Het blijft immers de behandelende arts die de 

eindverantwoordelijkheid draagt. 117 

Indien de zwangere vrouw de medewerking van een tweede arts weigert, zal er niet voldaan zijn aan 

deze voorwaarde en is abortus illegaal. 

 

Doorgaans zullen ziekenhuizen hun artsen opleggen dat zij elk verzoek om zwangerschapsafbreking 

na 12 weken (soms pas na levensvatbaarheid) bovendien voorleggen aan het plaatselijk ethisch 

comité.118  
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4. Geen eindtermijn voor abortus na 12 weken? 

i Probleemstelling  

53. Is zwangerschapsafbreking geoorloofd tot vlak voor de geboorte van het kind of is de 

levensvatbaarheid van de ongeboren vrucht de eindgrens?  

Deze vraag was één van de grootste knelpunten bij het tot stand komen van de wet van 3 april 

1990.119  

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende visies en hun evolutie ervan, te beginnen bij de 

klassieke opvatting die gold vÓÓr de nieuwe Wet Zwangerschapsafbreking, vervolgens de 

verschillende meningen van de parlementairen bij de totstandkoming van de wet, de verschillende 

visies vertegenwoordigd in de literatuur en tot slot de visie die blijkt uit de praktijk.  

ii Klassieke opvatting 

54. Voor de wet van 1990 werd het begrip abortus zeer breed geïnterpreteerd. Volgens deze klassieke 

opvatting is abortus “de kunstmatige en vrijwillige vernietiging van het product van de conceptie vÓÓr 

het einde van de zwangerschap, ongeacht de leeftijd en levensvatbaarheid van de foetus”.120 Vanaf de 

geboorte gaat het dan om kindermoord. Abortus en kindermoord kunnen in die visie niet samen 

bestaan maar volgen elkaar naadloos in de tijd op.121 

iii Wet van 3 april 1990: levensvatbaarheid als eindgrens? 

Nieuwe betekenis ‘abortus’ 

55. Tijdens de parlementaire besprekingen die de wet van 3 april 1990 voorafgingen was er 

verdeeldheid over een eventuele eindgrens ten aanzien van een geoorloofde abortus na de termijn 

van 12 weken vanaf de bevruchting. Naar aanleiding van een opmerking van een commissielid 

omtrent het ontbreken van een maximumtermijn, verduidelijkten de indieners van het wetsvoorstel 

de nieuwe invulling van het begrip ‘abortus’ als volgt: “Het woord abortus heeft een specifieke 

betekenis en bestaat in een ingreep of in het toedienen van een geneesmiddel, waarbij een vrucht die 

nog geen zelfstandig leven kan leiden, geëxpulseerd wordt. (…). “Men spreekt dus van abortus 
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wanneer de ingreep plaatsvindt tot de 24ste week, dit wil zeggen tot de levensvatbaarheid – en niet tot 

de dag voor de geboorte.”122 Ook in de Kamercommissie werd deze opvatting naar voor gebracht.123 

Een amendement dat de levensvatbaarheid als eindgrens instelt werd, vreemd genoeg, verworpen.124 

Levensvatbaarheid 

56. ‘Levensvatbaarheid’ kan op twee manieren worden begrepen. In concrete zin slaat het begrip op 

de specifieke gezondheidstoestand van elk kind. Wanneer het kind dan aan een letale aandoening 

lijdt, is het niet levensvatbaar. Anderzijds heeft levensvatbaarheid ook een abstracte betekenis: men 

doelt ermee op die leeftijd waarop de meeste ongeboren kinderen geacht worden buiten de 

baarmoeder te kunnen overleven, dit is de ‘levensvatbaarheidsgrens’. Doorgaans wordt 

levensvatbaarheid in zijn abstracte betekenis begrepen wanneer men het heeft over het geoorloofd 

karakter van ‘late zwangerschapsafbrekingen’.125 De medische wetenschap hanteert als criterium 22 

tot 24 weken amenorroe126. Dit komt overeen met 20 tot 22 weken na de bevruchting.127 De indieners 

van de wet hebben dus de uitdrijving van levensvatbare foetussen willen vermijden. 

iv Controverse in literatuur 

57. Meerdere auteurs nemen aan dat de wetgever bedoeld heeft dat naast het opzet, de kunstmatige 

beëindiging van een zwangerschap, de vernietiging van een vrucht in utero, en het onderling causaal 

verband ook de levensduur van de foetus een constitutief bestanddeel van het misdrijf 

vruchtafdrijving uitmaakt. Om geoorloofd te zijn moet een abortus volgens hen plaatsvinden voor de 

levensvatbaarheidsgrens bereikt is.128 H. NYS laat ruimte voor een alternatieve interpretatie. Hij stelt 
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mevrouw MAYENCE-GOOSENS en mevrouw LIETEN-CROES bij de wetsvoorstellen betreffende 
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en 155-156; Zie ook Voorstel van wet, Parl.St. Senaat BZ 1988, nr. 247/2, 148. 
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 Verslag Kamercommissie, Parl.St. 1989-90, nr. 950/9, 125-126 en 133-134. 
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 Amendement nr. 27 (T. MERCKX-VAN GOEY, P. DUMEZ en P. HERMANS) op het wetsontwerp betreffende de 
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 A. HUYGENS, “Late zwangerschapsafbreking en aansprakelijkheid voor ongewenst bestaan”, 
T.Gez./Rev.dr.santé 2011-12, afl. 3, 215. 
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voor de 22
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 zwangerschapsweek, zie DGGG, Frühgeburt an der Grenze der lebensfähigkeit des Kindes. De 

BRITISH ASSOCIATION OF PERINATAL MEDICINE sluit hierbij aan, zie BAPM, The management of babies born extremely 
preterm at less than 26 weeks of gestation. A framework for clinical practice at the time of birth, 2008, 2. De 
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KINDERGENEESKUNDE legt de behandelingsgrens op 24 weken, zie NVK, Richtlijn 
perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte, september 2010 en Toelichting op de richtlijn perinataal beleid bij 
extreme vroeggeboorte, december 2010. 
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 K. DE KEYSER en S. DE MEUTER, “Juridische aspecten van de Wet Zwangerschapsafbreking” in M. SCHEYS (ed.), 
Abortus, Brussel, VUB Press, 1993, (179) 191; A. DELANNAY, “Les homicides et lésions corporelles volontaires” in 
M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY en C.E. CLESSE et al. (eds), Les infractions contre les personnes, Brussel, Larcier, 2010, 
(85) 203, nr. 128; A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2005, 110, nr. 140; W. 
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dat levensvatbaarheid de uiterste grens is voor abortus, tenzij men de vroegere definitie 

handhaaft.129  

Andere auteurs menen dat, aangezien er geen eindgrens in de wet staat geschreven, deze geen 

constitutief bestanddeel van het misdrijf betreft. Zij stoelen deze zienswijze juridisch op twee 

argumenten namelijk het legaliteitsbeginsel130 en de strikte interpretatie van de strafwet131.  De 

rechtbank van eerste aanleg van Brussel volgde deze zienswijze in een zaak van 2004.132 In een 

recentere zaak van de rechtbank van eerste aanleg van Kortrijk bevestigt de rechter eenvoudigweg 

het gebrek aan eensgezindheid.133  

v Weerslag op de strafrechtelijke bescherming van de ongeboren levensvatbare foetus  

Juridisch vacuüm 

58. Nu uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat abortus enkel slaat op de uitdrijving van 

‘onzelfstandig’ leven moet de weerslag op de strafrechtelijke bescherming van ongeboren leven 

worden onderzocht. Zoals gezegd werd voor de wet van 3 april 1990 het misdrijf vruchtafdrijving zeer 

ruim geïnterpreteerd. Het kon zich voordoen tot vlak voor de geboorte, tot op dat moment werd het 

ongeboren leven dan ook juridisch beschermd. 134 Als we het begrip (toegelaten) zwangerschaps-

afbreking enger gaan opvatten, wordt ook het misdrijf vruchtafdrijving enger en daarmee verdwijnt 

de rechtsbescherming van de ongeboren vrucht in de periode vanaf de levensvatbaarheid tot vlak 

voor de geboorte. Dit komt omdat zwangerschapsafbreking en vruchtafdrijving materieel gezien op 

dezelfde handelingen slaan.135 

Indien we vasthouden aan de wil van de indieners van het wetsvoorstel betekent dit dat een 

levensvatbare foetus geen enkele rechtsbescherming meer heeft, aangezien abortus in die visie 

gewoonweg onmogelijk is vanaf de levensvatbaarheid en van kindermoord pas sprake kan zijn van 

zodra de bevalling begonnen is. Dit juridisch vacuüm kan toch niet de bedoeling geweest zijn van de 

wetgever. 

                                                                                                                                                                                     

VAN GERVEN, “Ontluikend leven, groeiend recht” in Recht en medisch begeleide bevruchting, Antwerpen, Kluwer, 
1991, 179-180, nr. 16. 
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 H. NYS, “Geneeskunde: recht en medisch handelen” in APR, Mechelen, Kluwer, 2005, 232, nr. 510. 
130

 Volgens het legaliteitsbeginsel moeten misdrijven net als hun straffen op voorhand in de wet zijn vastgelegd. 
Dit principe wordt ook als volgt verwoord: Nullem crimen, nulla poena sine lege; Zie ook C. VAN DEN WYNGAERT 

m.m.v. S. VANDROMME, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen. Deel I, Antwerpen, Maklu, 2011, 76. 
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 C. VAN DEN WYNGAERT m.m.v. S. VANDROMME, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen. Deel I, Antwerpen, 
Maklu, 2011, 82: De strafwet moet in eerste instantie volgens de bewoordingen van de wettekst zelf worden 
geïnterpreteerd. 
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 Rb Brussel 21 april 2004, TBBR 2006, (108) 110, noot R. MARCHETTI, E. MONTERO en A. PÜTZ. 
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 Rb. Kortrijk 18 februari 2010, T.Gez./Rev.dr.santé 2011-12, afl. 3, 198; Zie ook A. HUYGENS, “Late 
zwangerschapsafbreking en aansprakelijkheid voor ongewenst bestaan”, T.Gez./Rev.dr.santé 2011-12, afl. 3, 214. 
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 Algemeen wordt aangenomen dat de geboorte is ingezet vanaf de eerste barenswee. 
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 Hier wordt met zwangerschapsafbreking de geoorloofde variant bedoeld en vruchtafdrijving slaat op het 
misdrijf; Zie ook H. NYS, “De nieuwe wetgeving inzake zwangerschapsafbreking”, RW 1990-91, (1189) 1195, nr. 
35.  
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Alternatieve rechtsbescherming 

59. Verschillende voorstellen voor een alternatieve rechtsbescherming dienen zich in de rechtsleer 

aan. 

Volgens P. SENAEVE gaat een abortus van een levensvatbare vrucht tegen de wet in en valt deze onder 

de strafbepaling van artikel 350,1ste lid Sw. en wordt hiermee gekwalificeerd als ongeoorloofde 

abortus. Om tot deze zienswijze te komen vertrekt P. SENAEVE van de voorrang van de wil geuit tijdens 

de parlementaire voorbereidingen op de tekst van de strafbepaling.136 Het Hof van Cassatie lijkt hier 

echter tegen in te gaan. In een arrest van 30 juni 2006 stelt het Hof het volgende: “De parlementaire 

voorbereiding van een wet kan niet worden ingeroepen tegen de duidelijke en nauwkeurige tekst van 

deze wet.” 137 Hieruit zouden we kunnen concluderen dat de letter van de wet die geen 

maximumtermijn voorziet, niet kan worden opzij gezet door de parlementaire voorbereiding. Al 

kunnen wel vragen worden gesteld bij het duidelijk en nauwkeurig karakter van artikel 350, 2de lid, 4°. 

Als de auteurs van het wetsvoorstel immers de levensvatbaarheid als eindtermijn voor ogen hadden, 

waarom kent dat voornemen dan geen veruiterlijking in de tekst van de wet?  

H. NYS stelt voor om de foetus die aan een uiterst zware en ongeneeslijke kwaal lijdt steeds als niet-

levensvatbaar te beschouwen en daarop dan de Wet Zwangerschapsafbreking toe te passen. Hiermee 

sluit hij aan bij de vroegere, brede definitie van abortus. Het probleem blijft dan wel dat de 

levensvatbare maar wel aan een uiterst zware en ernstige kwaal lijdende foetus die 

rechtsbescherming niet zou genieten.138 

Nog andere auteurs verdedigen een teleologische interpretatie van het artikel 396 Sw. dat 

kindermoord bestraft. Zij vinden dat voornoemd artikel ook van toepassing moet zijn op de 

vernietiging van een ongeboren vrucht die de levensvatbaarheid bereikt.139 A. DELANNAY gaat zelfs zo 

ver het begrip ‘geboorte’ uit te breiden tot alle hypotheses van vroegtijdige uitdrijving van een 

levensvatbare foetus. Ook volgens de indieners van het wetsvoorstel moest elke opzettelijke aanslag 

op het leven van een ongeboren kind vanaf de 24ste week als kindermoord worden gekwalificeerd.140 

Kindermoord vereist echter dat het gaat om het doden van een levend kind. Zo’n vroegtijdige 

uitdrijving slaat doorgaans op een reeds voorafgaand in de baarmoeder gedood kind. Ook deze 

oplossing is dus niet sluitend.141  
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137
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vi Praktijk en conclusie 

60. Uit de praktijk van de Vlaamse ziekenhuizen blijkt stilaan dat men zwangerschapsterminaties 

mogelijk acht tot zeer laat in de zwangerschap.142 Al zal men in katholieke ziekenhuizen doorgaans 

meer terughoudend optreden om abortus te plegen voorbij de levensvatbaarheidsgrens. Toch voelen 

vele artsen zich niet goed bij deze onduidelijk situatie. Velen handelen uit sociale bewogenheid 

wanneer ze een zwangere voor zich hebben waarbij zeer laat in de zwangerschap een uiterst zware 

afwijking bij hun kind blijkt en wanneer zij verklaart dit leven niet te zien zitten. Ouders beslissen dit 

immers niet louter uit opportunisme. Zij stellen zich doorgaans ook in de plaats van hun ongeboren 

kind en achten een leven met de handicap waaraan het lijdt niet waardig. Een verzoek om 

zwangerschapsafbreking is dan ook de ultieme ‘remedie’ om het leed dat de handicap meebrengt, te 

voorkomen. Bovendien bieden onder andere de verplichte wachttijd en het advies van een tweede 

arts wettelijke waarborgen tegen misbruik. Niemand gaat hier lichtzinnig over. De vrouw moet 

immers bij een afbreking in dit stadium van de zwangerschap van haar kind bevallen nadat een 

foeticide in de baarmoeder is gebeurd. Dit is een zeer confronterend moment waarbij 

schuldgevoelens onvermijdelijk zijn.  

 

Het lijkt me om voorgaande redenen wenselijk dat een zwangerschapsafbreking legaal is tot vlak voor 

de geboorte mits voldaan is aan alle eerder besproken voorwaarden. Wanneer we abortus die ruime 

betekenis toekennen is het grote voordeel dat een levensvatbare foetus nu, net als elke vrucht na 

twaalf weken, strafrechtelijke bescherming geniet.  

Wetgevend optreden is dan ook niet nodig als we deze interpretatie van zwangerschapsafbreking 

bijtreden. Om de duidelijkheid ten goede te komen is een regel die het gebrek aan eindtermijn 

formuleert, een goed voorstel. Al is dit misschien een te hoge verwachting.  

Een meer realistische wens is dat het Hof van Cassatie zich in de nabije toekomst over de kwestie zou 

uitspreken en hiermee een einde zou maken aan de rechtsonzekerheid.  

AFDELING VI. TUSSENBESLUIT  

61. De grootste grijze zone die zich in het huidig beleid rond zwangerschapsafbreking aftekent, is de 

vaagheid van de wet omtrent afbrekingen die voorbij de levensvatbaarheidsgrens plaatsvinden.  

We kunnen ons afvragen waarom de wetgever gewild zou hebben dat zwangerschapsafbreking niet 

meer mogelijk is na de levensvatbaarheid. De bedoeling is wellicht om het ongeboren leven te 

beschermen. Als we de visie van de indieners van de wet aanhouden wordt dit doel helaas niet 
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bereikt. Integendeel. De ongeboren foetus komt in een juridisch vacuüm terecht. Iemand die na 24 

weken zwangerschap een abortus uitvoert of ondergaat, kan wanneer we de visie van de indieners 

van de wet volgen, niet gestraft worden omdat abortus na die termijn volgens hen gewoonweg niet 

mogelijk werd geacht. Om dan al van kindermoord te spreken is wel heel kras, nu er van een levend 

kind nog geen sprake is. Een dergelijk begrip van het misdrijf kindermoord zou het legaliteitsbeginsel 

bovendien al te veel schenden. Om hieraan tegemoet te komen maar ook om aan te sluiten bij de 

verloskundige praktijk van vandaag lijkt het juridisch wenselijk om zwangerschapsafbreking toe te 

laten tot vlak voor de geboorte. Er moet wel tot dan voldaan zijn aan de voorwaarden van een 

verzoek uitgaande van de vrouw en met haar toestemming, medisch verantwoorde omstandigheden, 

door een arts, wachttijd en schriftelijke bevestiging van vaste wil. Bovendien moeten de specifieke 

vereisten voor een late abortus aanwezig zijn meer bepaald een advies van een tweede arts en 

essentieel moet er sprake zijn van een uiterst zware en ongeneeslijke kwaal in hoofde van de foetus 

(ofwel moet het voortzetten van de zwangerschap een ernstig gevaar voor de gezondheid van de 

vrouw uitmaken). Deze beslissing wordt doorgaans nog eens voorgelegd aan het plaatselijk ethisch 

comité van een ziekenhuis. Er zijn naar mijn mening dan ook voldoende waarborgen tegen misbruik 

dat zich zou kunnen uiten in een al te veel naar eugenetica ruikende abortuspraktijk.  

 

 

Hoofdstuk 3.Wet van 13 augustus 1990 

62. De wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de 

wet van 3 april 1990143 was de politieke prijs die moest betaald worden om tegemoet te komen aan 

de wensen van de toenmalige Christelijke Volkspartij. De Commissie voor de evaluatie van de 

wetgeving betreffende zwangerschapsafbreking is opgericht met twee doeleinden: enerzijds het 

evalueren van de wetgeving en anderzijds om een preventiebeleid ter voorkoming van abortus op 

poten te zetten.144 In essentie gaat het om een evaluatie- en geen controlecommissie, in tegenstelling 

tot de federale controle- en evaluatiecommissie die werd opgericht in het kader van de 

Euthanasiewet.145  
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In wat volgt zullen achtereenvolgens de samenstelling, de opdracht, de kritiek op de werkzaamheden 

van de Commissie door de Raad van State en de Nationale Orde der geneesheren en tenslotte de 

argumenten voor een hervorming van de Evaluatiecommissie worden toegelicht. 

AFDELING I.  SAMENSTELLING 

63. De samenstelling van de Nationale Evaluatiecommissie is een weldoordachte evenwichtsoefening 

die verloopt langs vier pariteiten zijnde geslacht, kennis & ervaring met betrekking tot abortus, taal 

en politieke & ideologische overtuiging.146 Omwille van de materie waarover de Commissie bevoegd 

is, heeft men gekozen voor een meerderheid van vrouwelijke leden.  

De Evaluatiecommissie bestaat uit zestien leden waarvan negen vrouwen en zeven mannen: 

 acht leden daarvan zijn geneesheer waarvan minstens vier hoogleraar in de geneeskunde aan een 

Belgische universiteit; 

 vier leden zijn hoogleraar in de rechten aan een Belgische universiteit of advocaat; 

 en tenslotte zijn er vier leden actief in de sector die zich bezighoudt met de opvang en 

begeleiding van vrouwen in een noodsituatie.147   

 

Deze specifieke eisen waaraan de leden moeten voldoen, maken het niet makkelijk om de Commissie 

bevolkt te krijgen. Ze hebben de effectieve start van de werkzaamheden dan ook sterk vertraagd.148 

Er wordt bovendien opgemerkt dat door de vereiste dat minstens 8 leden hoogleraar moeten zijn, de 

gemiddelde leeftijd van de leden al gauw tussen de vijftig en zestig jaar komt te liggen en dat het 

debat met de jongere generaties daardoor uitblijft.149   

 

De leden worden aangewezen bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit en benoemd uit een 

dubbele lijst, voorgedragen door de Senaat. De ambtstermijn bedraagt vier jaar en die kan worden 

verlengd. Er wordt bij het aanstellen van de leden rekening gehouden met de taalpariteit en men 

streeft ook naar een pluralistische vertegenwoordiging. De kandidaten die niet als effectieve leden 

zijn aangewezen, worden tot plaatsvervangende leden benoemd. Er is een Nederlandstalige en een 

Franstalige voorzitter, deze worden verkozen door de commissieleden van hun respectievelijke 

taalgroep.150  
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AFDELING II.  OPDRACHT 

§1. Opsomming  

64. De opdracht van de Evalutiecommissie is drieledig: 

 ten eerste moet zij om de twee jaar verslag uitbrengen aan het Parlement; 

 ten tweede moet de Commissie een registratiedocument opstellen dat moet worden ingevuld 

door elke geneesheer die een zwangerschapsafbreking heeft uitgevoerd;151 

 en ten derde moet er ook een invuldocument worden opgesteld dat kan dienen als jaarlijks 

verslag dat moet worden ingevuld door de instellingen voor gezondheidszorg.152  

§2. Verslag aan het Parlement 

A. Overzicht 

65. Dit verslag bestaat uit een statistisch en een wetsevaluerend luik en tenslotte kunnen in het 

verslag aanbevelingen worden opgenomen tot eventueel wetgevend initiatief en/of andere 

maatregelen die kunnen leiden tot het terugdringen van het aantal zwangerschapsafbrekingen en tot 

een betere begeleiding en opvang van vrouwen in een noodsituatie. Daartoe kan de Commissie de 

nodige informatie opvragen bij overheden en instellingen die te maken hebben met gezinsplanning, 

verantwoord ouderschap en anticonceptie. Deze inlichtingen kunnen echter niet aan enige instantie 

noch aan de rechterlijke macht worden meegedeeld.153 De Federale Controle- en Evaluatiecommissie 

die werd opgericht in het kader van de Euthanasiewet voorziet daarentegen wel dat een dossier aan 

de procureur des konings kan worden overgelegd, op voorwaarde van tweederde meerderheid.154 

B. Verslag 1 januari 2008 – 31 december 2009 + commentaar  

66. In augustus 1992 werd het Parlement voor het eerst ingelicht over de stand van werkzaamheden 

van de Commissie.  

Hierna volgt een bespreking van het meest recente verslag van de Evaluatiecommissie. Enerzijds zal 

een overzicht worden gegeven van welke gegevens precies worden opgevraagd en gebundeld in dit 
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verslag. Anderzijds zullen alleen de meest opvallende en naar de titel van dit werk relevante 

opmerkingen worden vermeld en aangevuld met eigen commentaar.155 

Het verslag dat handelt over de periode van 1 januari 2008 tot 31 december 2009 is het elfde 

tweejaarlijks verslag van de Nationale Evaluatiecommissie. Dit verslag verscheen in augustus 2010 en 

heeft betrekking op de aangiften van de zwangerschapsafbrekingen die in de jaren 2008 – 2009 

plaatsvonden. Het verslag over de periode 2010-2011 zal pas in augustus van dit jaar, 2012 

gepubliceerd worden.  

 

Reeds in het voorwoord merkt de Commissie op dat zij slechts beschikt over die inlichtingen die de 

wet haar toelaat te vragen aan de betrokken artsen en instellingen voor gezondheidszorg.  

 

Het verslag bestaat uit drie grote delen: 

Ten eerste is er het statistisch verslag. Dit betreft tabellen met telkens andere gegevens die werden 

opgevraagd aan de hand van registratiedocumenten die door geneesheren dienen te worden 

ingevuld en aan de hand van de jaarverslagen van de instellingen voor gezondheidszorg en hun 

voorlichtingsdiensten. Een onderscheid wordt gemaakt tussen sociaaldemografische gegevens (A.), 

psychosociale gegevens (B.), medische gegevens (C.) en medisch-technische aspecten van de 

behandeling (D.). Daarna volgen er gekruiste tabellen die telkens cijfers uit twee van de hiervoor 

opgesomde categorieën van gegevens combineert.  

Het tweede deel bestaat uit een synthese van de jaarverslagen die door de Franstalige en 

Nederlandstalige instellingen voor gezondheidszorg aan de Commissie zijn toegezonden.  

Het derde deel vat de inlichtingen samen die de voorlichtingsdiensten die verbonden zijn aan 

instellingen voor gezondheidszorg, in hun jaarverslagen aan de Commissie hebben overgemaakt. 156 

1. Statistisch verslag 

67. Bij punt A. Sociaal-demografische gegevens wordt opgemerkt dat de officiële cijfers van de 

burgerlijke staat niet toelaten om een juist beeld te vormen van de reële situatie van de patiënten. Zo 

kan een vrouw met als burgerlijke staat ‘gehuwd’ met haar echtgenoot maar ook met een andere 

partner samenleven of zelfs alleenstaande zijn. Een vrouw met als burgerlijke staat ‘ongehuwd’ kan 

dan weer als koppel samenleven. Naar deze werkelijkheid wordt eigenlijk niet gepeild aan de hand 

van de gegevens die het registratiedocument (dat door de behandelende arts moet worden ingevuld) 

opvraagt. 157  Recent werden verschillende wetsvoorstellen ingediend om te sleutelen aan het 
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registratieformulier dat door uitvoerende artsen moet worden ingevuld. Allen strekken zij ertoe om 

meer feitelijke gegevens op te vragen teneinde het preventiebeleid te kunnen personaliseren en dus 

ook verstevigen.158 

 

68. Bij punt B. Psychosociale gegevens kunnen we aflezen dat de top 3 van de meest ingeroepen 

noodsituaties de volgende is: op één: momenteel geen kinderwens, op twee: de vrouw voelt zich te 

jong, op 3: de vrouw heeft een voltooid gezin.159  

 

69. Bij punt C: Medische gegevens, meer bepaald bij de opsomming van de antwoorden op de vraag 

welk voorbehoedsmiddel gehanteerd werd, merkt de Commissie op dat de bekomen gegevens niet 

wetenschappelijk kunnen getoetst worden omdat zij afkomstig zijn van verklaringen die de vrouw aan 

de arts heeft afgelegd. De Commissie bekent verder dat zij over geen enkele gegevens beschikt met 

betrekking tot de frequentie van het algemeen gebruik van de verschillende contraceptiemethoden 

door de bevolking. Volgens de cijfers die blijken uit de toegezonden registratieformulieren blijkt dat 

ongeveer 40 procent van de vrouwen die om een abortus verzoekt, geen voorbehoedsmiddel heeft 

gebruikt.160 Dit is eerder een taak van preventie en dat behoort tot de bevoegdheid van de 

gemeenschappen. Er ontbreekt een uitgewerkt samenwerkingsverband tussen de Commissie en het 

gemeenschapsniveau.161 

 

70. Bij de gekruiste tabellen combineert het laatste punt 5.7.2. het aantal zwangerschapsafbrekingen 

die in een ziekenhuis en respectievelijk in een abortuscentrum plaatsgrepen met het aantal 

zwangerschapsafbrekingen na 12 weken. Hieruit kunnen we afleiden dat in 2009 85 afbrekingen na 

12 weken in een ziekenhuis plaatsvonden en 0 in een abortuscentrum. Hiervan werd er één 

zwangerschap afgebroken omwille van het gevaar voor de gezondheid van de moeder en 80 omwille 

van het gevaar voor het kind en tenslotte vier omwille van gevaar voor moeder en kind. 

 

71. Bijlage 2 handelt specifiek over zwangerschapsonderbrekingen na een periode van twaalf weken. 

Wat hier vooral opvalt is dat er zo weinig zwangerschapsafbrekingen na 12 weken werden gemeld.162  

Bij wijze van illustratie: Als ernstig gevaar voor de gezondheid van de vrouw werden onder andere 

volgende aandoeningen gemeld: HELLP (haemolysis elevated liver enzymes and low platelets) 

syndroom, polycystische nieren en borstkanker.  
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Bij de uiterst zware en ongeneeslijke kwaal waaraan het kind zou lijden indien het geboren wordt, gaf 

men onder meer aan: chromosomale aandoeningen zoals trisomie 18 (syndroom van Edwards) en 

trisomie 21 (syndroom van Down); misvormingen zoals de VACTERL associatie en het voorkomen van 

een siamese tweeling met slechts één lichaam; neurale buisdefecten waaronder anencephalie (open 

schedel) en spina bifida (open rug) en tot slot de teratogene aandoeningen zoals congenitale 

toxoplasmose waardoor multipele hersenaantastingen kunnen voorkomen, cytomegalievirus, het 

doormaken van rubeola (mazelen) door de zwangere tussen zeven en elf weken,…163 

2. Jaarverslagen van de instellingen voor gezondheidszorg 

72. Hier worden de cijfergegevens die de centra en ziekenhuizen in hun jaarlijks verslag voor dit 

referentiejaar hebben verwerkt, opgesomd. Een algemene opmerking van de Commissie bij dit deel is 

dat de cijfers zelden overeenstemmen met de cijfers die op de registratiedocumenten ingevuld door 

artsen worden vermeld. Deze verschillen geven een indicatie aan van onderregistratie. De 

Evaluatiecommissie is echter niet bevoegd om na te gaan hoeveel afbrekingen er niet werden 

aangegeven door de instellingen en/of door de artsen. 164 

De instellingen moeten de cijfers bijhouden van het aantal verzoeken tot zwangerschapsafbrekingen 

dat bij de instelling zelf of bij de artsen aan de instelling verbonden werd ingediend, van het aantal 

zwangerschapsafbrekingen dat werd uitgevoerd voor het einde van 12 weken na de bevruchting en 

het aantal na deze termijn en tot slot het aantal afgewezen verzoeken.  

Om een idee te hebben van het aantal uitgevoerde zwangerschapsafbrekingen in België voorbij de 

12-wekentermijn: in 2009 werden 161 late abortussen gemeld op een totaal van 3 127 uitgevoerde 

zwangerschapsafbrekingen in Franstalige en Nederlandstalige ziekenhuizen. Dit betekent dat zo’n 

slordige 5 % van de gemelde afbrekingen voor het referentiejaar 2009 voorbij 12 weken 

zwangerschap (geteld vanaf de bevruchting) plaatsgreep.165  

Zoals eerder vermeld wordt sterk vermoed dat het er meer zijn en dat het percentage late abortussen 

hoger ligt ten opzichte van het totaal.  

3. Jaarverslagen van de voorlichtingsdiensten  

i Franstalige voorlichtingsdiensten  

73. Bij de vraag naar ‘gevallen van opvang en hulp waarop dient te worden gewezen’ antwoordden de 

Franstalige voorlichtingsdiensten verbonden aan abortuscentra het volgende: algemeen stellen wij 
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vast dat de kansarmoede en kwetsbaarheid bij de bevolking toeneemt waardoor voor sommigen de 

toegang tot gezondheidszorg bemoeilijkt wordt. Verder merken zij op dat de periode tussen het 

maken van een afspraak en de eerste afspraak langer wordt: gemiddeld tien dagen. Ook de toename 

van laattijdige aanvragen merken zij op. Volgens de Franstalige voorlichtingsdiensten situeren de 

meeste aanvragen voor abortus zich rond 14 à 15 weken zwangerschap. Eén van de centra meldt: 

“Het blijkt enerzijds nodig om de omvang van de kwestie van de aanvragen op 12 – 14 weken en de 

interactie met de duur van de wachtperiode om een afspraak te hebben, te bepalen en anderzijds om 

vragen te stellen bij de huidige wettelijke termijn en de wachttermijn van 6 dagen; momenteel worden 

deze patiënten doorverwezen naar Nederland maar dit zorgt voor nog meer kosten en een grotere 

psychologische belasting, vooral wanneer het gaat om minderjarigen.” Zij menen dan ook dat het 

interessant is de draagwijdte te bepalen van die zwaardere kostprijs en psychologische belasting voor 

de patiënten die na de twaalfde week worden behandeld.  

Zij schrikken tenslotte van het grote aantal vrouwen (tot 50 % in sommige centra) dat geen 

anticonceptiva gebruikt. Een andere hiermee samenhangende opmerking is dat zij melden dat door 

de wereldwijde migratie en de aanwezigheid in België van een aantal vrouwen afkomstig uit landen 

waar de toegang tot anticonceptie problematisch of onbestaand is, zorgt voor een populatie die 

zwangerschapsafbreking gebruikt als een geboorteregelingsmiddel.166 

 

De Franstalige voorlichtingsdiensten verbonden aan een ziekenhuis stellen dat 

zwangerschapsafbreking nog steeds taboe blijft. Ondanks het feit dat abortus dagelijks wordt 

uitgevoerd en dit binnen een wettelijk kader. Men praat er niet vaak over uit vrees voor onbegrip of 

veroordeling. Zij willen ook de aandacht vestigen op situaties waarbij de verwekker aan de basis ligt 

van een vraag om een zwangerschapsafbreking en de vrouw het daar niet volledig mee eens is. Ook 

zij doen suggesties voor een betere preventie.  

ii Nederlandstalige voorlichtingsdiensten  

74. De analyse van de jaarverslagen van de Nederlandstalige voorlichtingsdiensten die aan centra 

verbonden zijn, levert gelijkaardige bemerkingen op. Ook hier wordt gewezen op de problematiek 

van de doorverwijzingen naar Nederland voor behandelingen boven veertien weken amenorroe. 

Bij de rubriek ‘voorstellen om de preventie te verbeteren’ merken zij op dat de zes abortuscentra 

aangesloten bij de vzw LUNA (Unie van Nederlandstalige Abortuscentra) in hun jaarlijks verslag, in het 

jaar waarin de wet van 3 april 1990 twintig jaar oud is, specifieke aandacht willen besteden aan de 

beperkingen die volgens hen vervat zijn in deze wet. Zij doelen daarmee op de wachttijd en de limiet 

van 12 zwangerschapsweken.  
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Volgens hen zijn dat “twee bepalingen uit de wet die er regelmatig voor zorgen dat de abortuscentra 

slechts een gebrekkige hulpverlening kunnen bieden aan vrouwen in nood”.167  

 

De Nederlandstalige voorlichtingsdiensten verbonden aan ziekenhuizen zetten in hun verslag als 

voorafgaande opmerking dat vijf instellingen voor 2009 in totaal 16 registratieformulieren 

betreffende therapeutische zwangerschapsafbrekingen hebben overgemaakt. Vermoed wordt dat dit 

gaat om een vijfde van het werkelijke aantal. 

Bij ‘samenstelling’ melden zij dat een aantal instellingen geen georganiseerde voorlichtingsdienst 

hebben. Er worden in deze instellingen enkel zwangerschapsafbrekingen verricht op medische 

indicatie. De patiënten krijgen dan ook de gepaste toelichting van de geneesheren naar aanleiding 

van de pathologische toestand die de aanleiding vormt voor de afbrekingsprocedure.168  

Eén ziekenhuis signaleert voor 2008 een toename van het aantal afbrekingen, meestal door foetale 

afwijkingen en vraagt of dit een nationaal gegeven is. Hier wordt duidelijk de zwakte van de 

Evaluatiecommissie aangetoond. Onder andere omdat de Commissie weinig bevoegdheden heeft om 

informatie te gaan opvragen laat staan afdwingen die niet al via de bestaande registratie- en 

verslagformulieren wordt opgevraagd. Gezien zij geen enkele controlebevoegdheid heeft, kan de 

Evaluatiecommissie onmogelijk aan gegevens geraken die haar niet werd toegezonden.  

4. Besluiten  

75. Het besluit van het verslag van de Evaluatiecommissie omvat 5 punten:  

 De cijfers zoals in de verslagen gerapporteerd, moeten verbeterd worden. Het is te zeggen, van 

het totaal aantal in België uitgevoerde zwangerschapsafbrekingen moet het aantal van de in het 

buitenland gedomicilieerde vrouwen die in ons land een abortus lieten plegen worden 

afgetrokken en het aantal Belgische vrouwen die in Nederland een abortus lieten uitvoeren 

alsmede de laattijdig ingediende aangiften die nog niet in de tabellen verwerkt werden, moeten 

eraan worden toegevoegd.  

 Benadrukt wordt dat de gegevens in dit verslag geen enkele wetenschappelijke waarde hebben. 

Dit is een opmerking die vorige jaren ook al is gemaakt. De redenen hiervoor zijn divers. Er zijn 

verschillen tussen de individuele aangiften van de artsen en de jaarverslagen van de instellingen 

waarin die artsen werkzaam zijn. De Commissie is niet gemachtigd om na te gaan of de gegevens 

die haar werden overgemaakt op correcte wijze werden ingevuld, noch om na te gaan of deze 

aan de werkelijkheid beantwoorden en tenslotte evenmin om een instelling of arts te verplichten 

een aangifte te doen. Kortom de Commissie is volledig afhankelijk van de gegevens die haar 

worden bezorgd.  
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 De blijvende stijging van het aantal zwangerschapsafbrekingen kan verschillende verklaringen 

hebben. Een betere toepassing van de wet van 13 augustus 1990 in de medische wereld kan 

daarvoor een reden zijn. Misschien is een aanmaning tot systematische registratie aan de hand 

van een ministeriële rondzendbrief uitgaande van de FOD Volksgezondheid geen slecht idee. Het is 

de enige manier om vooral artsen maar ook ziekenhuizen (de abortuscentra werken doorgaans 

goed samen met de Commissie) aan te sporen hun wettelijke plicht te volbrengen en om de reële 

cijfers met betrekking tot het aantal zwangerschapsafbrekingen te kennen. Vooral wat betreft late 

afbrekingen zijn er weinig gegevens.  

 De Commissie herhaalt dat zij een multidisciplinaire studie om het geheel van de cijfers te 

verklaren aan de hand van elders bekomen demografische, medische, psychologische, socio-

economische, politieke en culturele gegevens, nuttig acht gezien uit de gegevens zoals ze nu 

voorliggen bezwaarlijk conclusies kunnen worden getrokken.  

Zij stelt verder dat een wetswijziging die toelaat meer omvattende gegevens in te zamelen 

omtrent de vrouwen die overgaan tot zwangerschapsafbreking, er toe zou kunnen bijdragen zich 

meer specifiek op preventie te richten. Men denkt hierbij aan meer gegevens over de feitelijke 

situatie, eerder dan over de burgerlijke staat, over de socio-economische situatie en over de 

nationaliteit van de vrouw. Anderzijds lijkt het ook zeer nuttig het aantal late 

zwangerschapsafbrekingen in kaart te brengen door niet alleen op te vragen of een 

zwangerschapsafbreking voor of na twaalf weken heeft plaatsgevonden maar ook wanneer 

precies indien na twaalf weken.169   

 Punt 5 heeft het tenslotte over hoe we het aantal zwangerschapsafbrekingen kunnen doen dalen.  

Hierin vraagt de Evaluatiecommissie aandacht voor de suggesties die werden geformuleerd door 

de verschillende instellingen: “Sedert 1992 stelt de Commissie om de twee jaar een 

evaluatieverslag op dat overeenkomstig de wet die haar heeft opgericht, wordt overgemaakt aan 

het federaal Parlement. Nochtans werd de bevoegdheid om preventieve maatregelen te nemen 

met het oog op het doen dalen van zwangerschapsafbrekingen in principe toegewezen aan de 

gemeenschappen. De Commissie neemt derhalve de vrijheid om, zoals zij het heeft gedaan met 

het vorig verslag, ook dit over te maken aan de regeringen en de parlementen van de 

gemeenschappen”.170 

C. Conclusie 

76. Uit dit overzicht van het recente verslag aan de wetgevende kamers blijkt dat de 

Evaluatiecommissie in haar analyse een primordiale rol toekent aan het statistische luik. Dit gaat 
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helaas ten koste van de evaluatie van de wet in het kader van de maatschappelijke ontwikkelingen. 

Met betrekking tot de evaluatieopdracht is het duidelijk dat de Commissie niet de bevoegdheid heeft 

een grootschalig wetenschappelijk en multidisciplinair onderzoek te voeren. Toch kan zij volgens de 

bevoegdheden waar zij vandaag over beschikt wel moediger uit de hoek komen en bepaalde grijze 

zones nog meer in de verf zetten.  

Evenmin wordt er veel aandacht besteed aan het opstellen van aanbevelingen voor een eventueel 

wetgevend initiatief noch voor andere maatregelen met het oog op het terugdringen van het aantal 

zwangerschapsafbrekingen en tot een betere begeleiding van vrouwen in een noodsituatie171. Een 

hervorming lijkt dus noodzakelijk…172 

 

§3. Registratie in hoofde van de geneesheer 

A. Opdracht  

1. Algemeen 

77. Artikel 2 van de wet van 13 augustus 1990 verplicht de Commissie om een registratiedocument 

op te maken dat door elke geneesheer die een zwangerschapsafbreking uitvoert, moet worden 

ingevuld. Binnen de vier maanden na de uitvoering van een abortus moet de arts het document aan 

de Evaluatiecommissie hebben toegezonden. Doet hij dit niet, al dan niet met opzet én werd hij 

hiertoe aangemaand dan wordt de arts gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot een 

maand of met een geldboete van 50 tot 5000 euro.173 De vrouw die een abortus heeft ondergaan is 

geenszins verplicht de door het registratiedocument gevraagde informatie aan de arts over te maken. 

Zij kan niet worden gesanctioneerd indien zij weigert bepaalde gegevens vrij te geven. Bovendien is 

het niet aan de arts om met het oog op zijn registratieplicht actief op zoek te gaan naar de 

ontbrekende info, dit blijkt immers uit de parlementaire voorbereidingen.174  

Van belang is dat deze registratieplicht geen voorwaarde is die vervuld dient te worden opdat een 

abortus geen misdrijf uitmaakt, deze maakt met andere woorden geen deel uit van artikel 350 Sw.175  

2. Gegevens 

78. De wet bevat een limitatieve opsomming van de vermeldingen die in het registratieformulier 

moeten worden opgenomen. Er wordt gevraagd naar het codenummer van de instelling voor 
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gezondheidszorg waar de zwangerschapsafbreking plaatsvond en van de geneesheer die ze uitvoerde. 

Vervolgens wordt naar de leeftijd, burgerlijke staat, het aantal kinderen, de provincie (of het land 

indien haar woonplaats niet in België gelegen is) van de vrouw die om een zwangerschapsafbreking 

verzoekt, gepeild. Ook de datum van het verzoek tot zwangerschapsafbreking, de datum van de 

uitvoering ervan, een beknopte beschrijving van de noodsituatie of het gevaar voor de gezondheid 

van de vrouw en/of de kwaal waaraan het ongeboren kind lijdt in het geval van een vraag om abortus 

na 12 weken, moet door de arts te kennen worden gegeven. Tenslotte vraagt het registratieformulier 

naar de datum waarop de vrouw door de voorlichtingsdienst werd ontvangen, een verklaring met 

betrekking tot het gebruik van of het niet gebruiken van enig voorbehoedsmiddel of de mogelijke 

reden van falen en tenslotte de methode van de zwangerschapsafbreking en eventuele 

verwikkelingen.176  

B. Na twaalf weken  

79. Tot aan de 12-wekentermijn gebeurt de registratie vrij consequent. Dit is wellicht te verklaren 

door het feit dat zwangerschapsafbrekingen voor 12 weken meestal in abortuscentra plaatsvinden. 

De abortuscentra en de Nationale Evaluatiecommissie werken goed samen. De centra registreren dan 

ook consequent.  

Wat de late zwangerschapsafbrekingen betreft, ligt het anders. Het wordt vrij algemeen toegegeven 

door al wie aan de uitvoering van zwangerschapsafbrekingen na 12 weken deelneemt, dat deze 

amper worden geregistreerd. Hieraan liggen verschillende redenen ten grondslag. Ten eerste is, zoals 

gezegd, de registratieplicht geen voorwaarde opdat abortus geoorloofd is. Daarnaast is het nalaten 

van de registratie van een zwangerschapsafbreking in hoofde van de arts pas strafbaar wanneer hij 

eerst werd aangemaand om te registreren en na die aanmaning nog steeds nalatig is. De wet bevat 

geen nadere regels wat betreft die aanmaning. Er werd niet vastgesteld wie daarvoor bevoegd is. 

Door het gebrek aan deze uitvoeringsregels gaat men in praktijk dus ook niet over tot aanmaning en 

zonder aanmaning kan er niemand gestraft worden. Tot op vandaag is nog geen enkele geneesheer 

bestraft omwille van het nalaten van het registreren van een abortus die hij heeft uitgevoerd. H. NYS, 

huidig voorzitter van de Evaluatiecommissie geeft zelf toe dat artikel 6 van de wet van 13 augustus 

1990 die de artsen bestraft die niet registreren, vooral het karakter van symboolwetgeving heeft.177 

Bovendien wordt zo’n late zwangerschapsafbreking in de praktijk niet gezien als een abortus sensu 

stricto (in de zin van een abortus om psychosociale redenen). Dat heeft vooral te maken met het feit 

dat het gaat om een gewenst kind en om ernstige kwalen waaraan dit kind ofwel de moeder lijdt. 
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Men gaat een afbreking in die omstandigheden dan ook in eerste instantie beschouwen als een 

therapie.  

Hier kan uiteraard begrip voor worden opgebracht. Anderzijds is het gebrek aan informatie wat 

betreft zwangerschapsafbrekingen na 12 weken te betreuren. Niet alleen omdat het een 

systematische niet-naleving van de wet betreft maar ook en vooral omdat het uit wetenschappelijk 

oogpunt zeer interessant zou zijn om te weten welke aandoeningen bij de foetus of moeder precies 

aanleiding geven tot zo’n late abortus en wanneer in de zwangerschap die dan wordt uitgevoerd. Het 

kan de prenatale diagnostiek alleen maar ten goede komen. Ook T. VANSWEEVELT doet daartoe een 

oproep: “Zodat we tenminste weten waarover we spreken”, luidt het.178  

C. Nood aan herziening registratieformulier  

80. Zoals eerder opgemerkt, werden er al verschillende wetsvoorstellen ingediend met betrekking tot 

de nood aan een hervorming van het registratieformulier.179 Ook de Evaluatiecommissie heeft deze 

bezorgdheid al herhaaldelijk geuit. In haar verslag dat handelt over de periode van 1 januari 2004 tot 

31 december 2005 wordt hiervan reeds melding gemaakt en stelt de Commissie in haar besluit dat 

een dergelijke wetswijziging ook zou toelaten de inspanning in te schatten die gericht is op 

aangepaste preventie. 

Het valt te betreuren dat met deze jaarlijks terugkerende opmerking nog steeds niets werd gedaan. 

Bij wijze van antwoord op een schriftelijke vraag stelde de minister van Volksgezondheid echter dat 

de herziening van het registratieformulier werd opgenomen in de te behandelen thema's van de 

werkzaamheden 2010-2011.180 Concreet resultaat is daar jammer genoeg niet uit ontstaan.   

 

81. Waarom zo'n herziening nodig is? Omdat de Commissie zelf aangeeft dat er te weinig informatie 

is om het preventiebeleid meer doelgroepgericht uit te werken bijvoorbeeld ten aanzien van 

allochtone vrouwen of vrouwen in een specifieke en moeilijke sociale of materiële situatie. En andere 

goede redenen voor de herziening van het registratieformulier is om een beter zicht te krijgen op de 

zwangerschapsafbrekingen die na twaalf weken plaatsgrijpen.  
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Daarom lijkt het aangewezen dat naast de gegevens die nu met het registratieformulier worden 

opgevraagd, ook naar de volgende persoonsgegevens gepeild wordt: 

 naast burgerlijke staat ook naar het feit of iemand al dan niet wettelijk of feitelijk samenwoont, 

dan wel alleenstaande is: de burgerlijke staat zegt immers niet altijd iets over iemands feitelijke 

situatie en de laatste 15 jaar hebben zich heel wat wijzigingen voorgedaan in de wetgeving die 

daarop betrekking heeft; 

 naast woonplaats ook de nationaliteit van elke vrouw en niet alleen indien haar woonplaats in 

het buitenland gelegen is: dit kan nuttig zijn om een idee te hebben in welke mate om 

zwangerschapsafbreking verzocht wordt door de verschillende nationaliteiten in ons land;  

 de beroepsactiviteit en het sociaal statuut (werkloos, arbeidsongeschikt, student, ... ) van de 

vrouw die om een zwangerschapsafbreking verzoekt: dit is relevant omdat uit het meest recente 

verslag van de Evaluatiecommissie blijkt dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vaak om 

zwangerschapsafbreking gevraagd wordt wegens de materiële noodsituatie waarin de zwangere 

vrouw verkeert.181 Deze opvraging mag geenszins een stigmatiserend effect hebben maar heeft 

het opzet om meer doelgroepgericht te werk te kunnen gaan; 

 naast het onderscheid of de zwangerschapsafbreking voor of na twaalf weken plaatsvindt, zou 

het interessant zijn de juiste duur van de zwangerschap te kennen op het ogenblik van de 

afbreking, vooral wanneer dit moment voorbij de levensvatbaarheidsgrens valt; 

 en tenslotte zou het peilen naar het eventuele aantal voorafgaande zwangerschapsafbrekingen in 

hoofde van de verzoekende vrouw het preventiebeleid alleen maar ten goede komen. 

 

§4. Jaarverslag instelling voor gezondheidszorg en voorlichtingsdienst  

82. Verder is het de taak van de Nationale Evaluatiecommissie een formulier op te stellen dat door de 

instelling voor gezondheidszorg moet worden ingevuld en bij wijze van jaarlijks verslag aan de 

Commissie moet worden teruggezonden.182 

Dit verslag meldt het aantal verzoeken tot zwangerschapsafbrekingen bij de instelling of bij de artsen 

verbonden aan die instelling, het aantal zwangerschapsafbrekingen dat door hen wordt uitgevoerd, 

zowel voor als na twaalf weken en tenslotte het aantal zwangerschapsafbrekingen dat wordt 

afgewezen.  

Aan het jaarlijks verslag van de gezondheidszorginstellingen wordt een verslag toegevoegd van de aan 

voornoemde instellingen verbonden voorlichtingsdiensten. Dit verslag handelt over de samenstelling 

en werking van de dienst, toegepaste methoden van opvang en hulp, aantal raadplegingen en 
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eventueel de resultaten van hun opvang en hulp. Laten de instellingen en/of voorlichtingsdiensten 

het na deze verslagen aan de Evaluatiecommissie te bezorgen binnen de vooropgestelde termijn (ten 

laatste 30 april van het jaar volgend op dat waarop de informatie betrekking heeft) dan kunnen zij na 

aanmaning gestraft worden met acht dagen tot een maand gevangenisstraf of een geldboete van 

vijftig tot vijfduizend frank.183  

Wat betreft de aanmaning geldt hier dezelfde opmerking als bij de registratieplicht in hoofde van 

artsen.  

AFDELING III.  EERBIEDIGING PRIVACY  

§1. Bezwaren Raad van State en Nationale Raad van de Orde der Geneesheren  

83. Bij het tot stand komen van de nieuwe Wet Zwangerschapsafbreking waren de Raad van State en 

de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren sterk gekant tegen de registratieplicht omdat zij een 

ernstige aantasting van het medisch beroepsgeheim van de arts en van de privacy van de zwangere 

vrouw vreesden. De Raad van State redeneerde dat de geneesheer in zijn verslag melding moet 

maken van feiten en omstandigheden die hij niet van zichzelf weet maar die hij enkel van de patiënte 

of van haar omgeving kan hebben vernomen. Daarnaast was het volgens de Raad niet duidelijk 

bepaald waartoe de opgevraagde informatie zou dienen.184  

De Nationale Raad sloot zich bij deze kritiek aan en was eveneens van oordeel dat de registratie een 

flagrante schending uitmaakt van de eerbiediging van de privacy van de betrokken zwangere, onder 

andere gewaarborgd door artikel 8 EVRM.185 

Ook al maakt artikel 8, tweede lid EVRM het mogelijk dat de uitoefening van het recht op privacy bij 

wet enigszins beperkt wordt in zoverre het in een democratische samenleving nodig is, inzonderheid 

voor de bescherming van de volksgezondheid, de Raad van State zowel als de Nationale Raad waren 

van oordeel dat de inbreuken op de persoonlijke levenssfeer in geen redelijke verhouding staan tot 

die bescherming. 
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§2. Weerlegging van de kritiek 

84. Deze opmerkingen werden van tafel geveegd door de indieners van het wetsvoorstel. Zij 

bevestigden dat het in geen geval de bedoeling is en zelfs ongeoorloofd dat de geneesheer deze 

gegevens zonder medeweten of toestemming van de betrokken vrouw bij haar familieleden zou gaan 

inwinnen. De informatie kan enkel bij de vrouw zelf worden opgevraagd. Zij deelt deze gegevens 

vrijwillig mee, hetzij uit eigen initiatief hetzij nadat de arts ernaar gevraagd heeft. Indien de vrouw 

bepaalde zaken weigert te vertellen, is er voor de arts geen verplichting haar te overtuigen. Zijn 

informatieplicht stopt daar. Bovendien zal de arts zijn beroepsgeheim schenden wanneer hij besluit 

bepaalde gegevens mee te delen waarover hij kennis heeft naar aanleiding van andere en specifieke 

raadplegingen (we denken hierbij bijvoorbeeld aan informatie meegedeeld in het kader van 

verplichtingen ten aanzien van het RIZIV, mutualiteiten, verzekeraar,..) of wanneer hij gegevens 

foutief opneemt in het verslag. 

Daarnaast worden de registratieformulieren volledig anoniem aan de Evaluatiecommissie bezorgd. 

Verschillende zaken zoals onder andere de door de vrouw ingeroepen noodsituatie, zowel als de 

instelling waar de abortus heeft plaatsgevonden, worden gecodeerd weergegeven.  

De Commissie op haar beurt mag de ontvangen gegevens enkel gebruiken om het verslag voor het 

Parlement op te stellen. Verder mogen zij aan geen enkele instantie worden meegedeeld.186 De 

statistische verslagen bevatten geen beschrijvingen van individuele gevallen. En artikel 8 van de wet 

van 13 augustus 1990 verankert nog eens de geheimhoudingsplicht van eenieder die zijn 

medewerking verleent aan de toepassing van de wet.  

In het kader van een gerechtelijk vooronderzoek kan de arts zich op die geheimhoudingsplicht 

steunen om de informatie niet vrij te geven, tenzij hij zelf wordt verdacht. 187 

 

§3. Conclusie  

85. Voorgaande argumenten doen besluiten dat de registratieplicht geen aantasting inhoudt van de 

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken zwangere vrouw. Mocht er al een 

aantasting zijn, dan zal artikel 8, tweede lid van het EVRM voor rechtvaardiging zorgen. Het inwinnen 

van informatie heeft immers in essentie de bescherming van de openbare orde, in het bijzonder van 

de volksgezondheid tot doel nu de wet voor ogen heeft om de wetgeving en hiermee dus ook de 

praktijk van zwangerschapsafbreking te evalueren. 
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AFDELING IV.  NOOD AAN HERVORMING EVALUATIECOMMISSIE  

86. Recent wordt in verscheidene kringen luidop de vraag gesteld of het voortbestaan van de 

Nationale Evaluatiecommissie inzake abortus, althans in haar huidige vorm, nog wel zin heeft. In wat 

volgt worden de voornaamste opmerkingen uit de literatuur vermeld. Deze hebben eerder betrekking 

op de werking en de organisatiestructuur van de Commissie dan op de oprichting ervan op zich.  

§1. Oprichting  

87. De oprichting van een Nationale Commissie voor de evaluatie van de wetgeving omtrent 

zwangerschapsafbreking verdient een positieve beoordeling. Aanvankelijk had men om twee redenen 

schrik dat de oprichting van een dergelijke commissie een slechte zaak zou zijn. Ten eerste vonden 

sommigen dat het bestaan alleen al van de Commissie en de onduidelijkheid omtrent haar taak 

zwangere vrouwen zou afschrikken om abortus te plegen in België en hen op die manier zou 

aansporen naar het buitenland te gaan (voornamelijk Nederland). Uit de cijfers die blijken uit de 

registratie kunnen we afleiden dat deze kritiek onterecht is en dat zwangerschapsafbreking steeds 

meer aanvaard wordt in België. Het aantal in België geregistreerde zwangerschapsafbrekingen neemt 

immers toe terwijl het aantal in Nederland gepleegde abortussen door in België wonende vrouwen 

een dalende trend kent: in 1993 werden 2 794 abortussen in Nederland uitgevoerd bij Belgische en 

Luxemburgse vrouwen. In 2009 daalt dit cijfer tot 803.188  

Ten tweede had men schrik dat de Evaluatiecommissie als controleorgaan zou dienen en als politiek 

middel om zo de wet al na enig tijdsverloop te wijzigen. Ook deze vrees bleek onterecht nu de 

essentie van de Commissie de evaluatie van de wet betreft. Zij heeft bovendien geen enkele 

controlerende werking. De verslagen die de Commissie tweejaarlijks aan de wetgevende kamers 

bezorgt, hebben enkel een beschrijvende en evaluerende rol. Tot nu toe, een goede 20 jaar na het tot 

stand komen van de Wet Zwangerschapsafbreking is deze nog nooit gewijzigd. Bovendien draagt de 

Commissie haar steentje bij in het bekomen van een transparant beeld omtrent de abortuspraktijk in 

België.189 Al zou de naleving van de wet van 13 augustus 1990 wel nog stukken beter kunnen.   

§2. Werking  

88. De werking daarentegen verdient wel wat kritiek. Daar zijn verschillende redenen voor. Een eerste 

heikel punt is de zeer specifieke samenstelling van de Evaluatiecommissie. Zoals reeds opgemerkt190, 
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verloopt de samenstelling van de Commissie langs vier pariteiten. Bovendien moeten er minstens 8 

leden hoogleraar zijn aan een Belgische universiteit. Dit geheel aan specifieke voorwaarden brengt 

met zich mee dat de samenstelling de laatste jaren bijzonder moeizaam verloopt. In 2009 nog had 

men nood aan wel zeven oproepen in het Belgisch Staatsblad om uiteindelijk alle plaatsen ingevuld te 

krijgen.191 Door het respect voor pluraliteit waarmee de Commissie is samengesteld, wordt zij ook wel 

eens als schoolvoorbeeld van wat ‘Belgische pacificatiedemocratie’ heet, aangeduid. De voorstellen 

die zij formuleert in het tweejaarlijks verslag gericht aan het Parlement zijn dan ook telkens het 

flauwe resultaat van compromissen tussen de verschillende progressieve zowel als conservatieve 

partijen die in de Commissie diametraal tegenover elkaar staan. De vraag rijst of de Commissie op die 

manier wel in staat is om aan goede wetsevaluatie te doen. Dit is wat K. FRANCOIS, huidig lid van de 

Commissie, aanklaagt.192 

Een tweede moeilijkheid is de beperkte bevoegdheid van de Commissie. Het is nooit de bedoeling 

geweest van de Commissie om interferentiële statistieken toe te passen die toelaten accurate 

verklaringen van de verzamelde informatie te formuleren. Zij is immers niet gemandateerd om met 

de cijfergegevens die zij toegestuurd krijgt enige wetenschappelijke analyse aan te vatten. De vraag 

kan dan ook worden gesteld of een grondige studie omtrent de cijfers niet kan worden uitbesteed aan 

een wetenschappelijke, eventueel universitaire instelling. Hiervoor is misschien wel een meer 

diepgaande bevraging van de vrouw in kwestie nodig.193 Een meerderheid is het er al over eens dat 

het registratieformulier moet worden herzien.   

Een laatste pijnpunt is het feit dat de Evaluatiecommissie aanbevelingen moet formuleren aan het 

Parlement met oog op het terugdringen van het aantal zwangerschapsafbrekingen en een efficiënter 

preventiebeleid terwijl preventie een bevoegdheid is van de gemeenschappen conform artikel 5, §1, I, 

2° van de Bijzondere Wet tot Hervorming der Instellingen van 8 augustus 1980.194 

§3. Fusie met Raadgevend Comité voor Bio-ethiek  

89. Het is duidelijk dat een structurele band tussen de Nationale Evaluatiecommissie enerzijds en de 

gemeenschappen anderzijds ontbreekt. Net zo is er geen enkele samenwerking tussen de 

Evaluatiecommissie en het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Er is in het voorjaar van 2011 nog 
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een parlementaire vraag gesteld om de Evaluatiecommissie op te nemen in het 

samenwerkingsakkoord houdende de oprichting van het Raadgevend Bio-ethisch Comité, met het 

idee dat de samenwerking tussen beide commissies de efficiëntie zou verhogen.195 De minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft hierop geantwoord dat een hervorming van het systeem 

aanzienlijke wetgevende werkzaamheden zou vergen, dat bovendien elke commissie haar eigen 

oorsprong heeft en dat er verschillende financieringsbronnen zijn, net als een andere manier van 

aanwijzing en benoeming van het secretariaatspersoneel, wat een samenwerking tussen beide 

instanties bemoeilijkt.196  

Het valt te betreuren dat de uitvoerende macht de moed niet heeft om te ijveren voor een 

efficiëntere en meer bij het gemeenschapsbeleid aansluitende organisatie van de Nationale 

Evaluatiecommissie voor de wetgeving rond zwangerschapsafbreking. Op de reorganisatie van de 

structuur van de Evaluatiecommissie wordt in dit werkstuk niet verder in ingegaan.197  

 

AFDELING V. TUSSENBESLUIT  

90. Zoals de zaken er nu voorliggen heeft de invoering van de Nationale Commissie voor de evaluatie 

van de wet van 30 april 1990 betreffende zwangerschapsafbreking voornamelijk een symbolische 

betekenis gekregen. De statistische opdracht van de Commissie is vrij goed geslaagd, al zouden we 

mits een kleine aanpassing van de wet en met een betere naleving ervan door artsen, nog een pak 

meer interessante informatie kunnen vergaren. Vooral over de feitelijke en de sociale situatie van de 

vrouw die om zwangerschapsafbreking verzoekt en over het precieze moment in de zwangerschap 

waarop de afbreking heeft plaatsgevonden zijn meer gegevens bijzonder welkom. Deze statistische 

opdracht is echter slechts één deel van de drieluik waarbinnen de opdracht van het tweejaarlijks 

verslag van de Commissie aan het Parlement kan worden gevat. De grote aandacht hiernaar zorgt 

ervoor dat het wetsevaluerend en het aanbevelend luik moeten onderdoen. Voor een 
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56 

wetenschappelijke en multidisciplinaire evaluatie van het zwangerschapsbeleid in België is de 

Commissie wellicht niet de best geplaatste instantie. Een mogelijke samenwerking met het 

Raadgevend Bio-ethisch Comité kan daar misschien voor een stuk aan tegemoetkomen.  

In elk geval moet er grondig worden nagedacht over de rol die de Evaluatiecommissie vandaag speelt. 

Willen we op die manier verder blijven dobberen en het licht van de Commissie langzaam laten 

doven of blazen we de Nationale Evaluatiecommissie nieuw leven in door een wijziging van het 

registratieformulier en een grondige herstructurering? 
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DEEL III.   WETGEVING & CONTEXT ZWANGERSCHAPSAFBREKING IN 

DE REST VAN EUROPA  

Hoofdstuk 1. Inleiding 

 

91. In Brussel is op 1 april 2010 een ‘Mars voor het recht op abortus in Europa’ gehouden. Deze 

betoging werd georganiseerd door de Unie van Vrijzinnige Verenigingen en tal van 

vrouwenorganisaties ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van de Wet Lallemand, Herman-

Michielsens. Een honderdtal manifestanten hield toen halt voor de ambassades van Polen, Cyprus, 

Malta en Ierland, allemaal landen waar abortus in de meeste situaties volstrekt illegaal is. De 

betogers wilden vooral de vrijheid van de vrouw om over haar eigen lichaam te beschikken in de verf 

zetten. Daarnaast wilden zij reageren tegen de grote katholieke druk die nog steeds heerst in 

bepaalde landen (o.a. in Polen). Bovendien maakten ze van de gelegenheid gebruik om het belang 

van de scheiding van kerk en staat te benadrukken. De open brief van de Vrouwenraad vat het opzet 

goed samen: "De legalisering van een vrije, gemakkelijke en goed geïnformeerde toegang tot abortus 

onder goede omstandigheden is nodig in het kader van het respect voor de fundamentele rechten: het 

recht van de vrouw om te beschikken over haar eigen lichaam en het recht op gezondheid en op 

medische zorg die elke staat moet garanderen voor alle vrouwen, zonder enig onderscheid."198 

Het initiatief van deze betoging werd hoogstwaarschijnlijk genomen als reactie tegen de ‘Mars voor 

het leven’ die enkele dagen eerder plaatsgreep. De manifestanten die daaraan deelnamen, wilden uit 

solidariteit met het ongeboren kind opkomen voor diens rechten en die van de zwangere vrouw. De 

organisatoren van de ‘Mars voor het leven’ wezen dan ook op de vermeende gevaren verbonden aan 

een abortus zoals een verhoogde kans op borstkanker, op psychologische problemen en eventueel 

zelfs zelfmoordneigingen. Ze klagen tenslotte dat de organisaties die aan preventie doen, niet door de 

overheid gesubsidieerd worden.  

 

Beide betogingen zijn een veruiterlijking van de delicate aard van de materie die abortus is. Het grijpt 

de mens in de fundamenten van zijn bestaan. Iedereen heeft er dan ook zijn mening over, al dan niet 

religieus getint, en daar moet respect voor worden opgebracht.  

 

In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de wetgeving en de context met betrekking tot 

zwangerschap in de rest van Europa. Er zal daarna dieper worden ingegaan op de regelgeving, praktijk 
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en de discussiepunten ter zake bij onze buren, de Nederlanders. Tenslotte zal een licht worden 

geworpen op de totstandkoming van de Ierse wetgeving en een recente veroordeling van Ierland 

door het Europees Hof van de Rechten van de Mens.  

 

Hoofdstuk 2. Overzicht Europese regelgeving  

AFDELING I.  VIJF GROEPEN LANDEN 

 

BRON: BBC News, laatst gewijzigd op 12 februari 2007 

 

 

92. De 27 Europese lidstaten vertonen elk tradities die eigen zijn aan hun land en dat heeft uiteraard 

zijn weerslag op de regelgeving omtrent een ethisch gevoelig thema als zwangerschapsafbreking.  

Naar een rapport van 2011 gepubliceerd in The European Journal of Contraception and Reproductive 

Health Care199 kunnen we de Europese landen op dat vlak in 5 groepen verdelen.200  
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Een eerste groep wordt gevormd door Ierland en Malta (2003). In beide landen is abortus illegaal. 

Ierland voorziet echter een uitzondering wanneer het leven van de vrouw in gevaar is. 201 Malta 

daarentegen kent geen enkele uitzondering.202 

Een tweede ‘groep’ is Polen. In Polen is abortus slechts toegestaan in het geval van foetale 

abnormaalheid, ernstig gevaar voor de gezondheid van de moeder en tenslotte voor het geval de 

zwangerschap veroorzaakt is door verkrachting of een andere vorm van geweld. De huidige 

wetgeving dateert er van 1997. 

Ten derde kan Luxemburg genoemd worden. Luxemburg laat abortus toe om redenen van fysieke of 

psychische gezondheid. De huidige wetgeving dateert er van 1978. 

Ten vierde zijn er drie lidstaten die zwangerschapsafbreking toestaan omwille van psychische of 

fysieke gezondheidsredenen maar ook omwille van socio-economische redenen. Dit zijn Cyprus 

(1974/1986), Finland (1970/1978/1985) en het Verenigd Koninkrijk (1976/1990) met uitzondering van 

de republiek Ierland en het eiland Man. Op het eiland Man is abortus alleen geoorloofd in het geval 

van een niet-levensvatbare foetus, foetale abnormaliteit en gevaar voor de gezondheid van de 

moeder.  

De laatste en grootste groep landen staat abortus toe op verzoek van de vrouw. Het gaat om 

Denemarken (1973) uitgezonderd de Faeröer-eilanden203, Oostenrijk (1974), Zweden (1974), Italië 

(1978), Nederland (1981), Griekenland (1978/1986), Tsjechië (1957/1987), Bulgarije (1956/1990), 

België (1990), Slovakije (1957/1991), Slovenië (1977/1991), Hongarije (1953/1992), Litouwen 

(1955/1994), Duitsland (1992/1995), Roemenië (1996), Frankrijk (2001), Letland (1955/2002), 

Portugal (2007), Estland (1955/1998/2009) en Spanje (2010).204 

AFDELING II.  BELANG VAN PREVENTIE EN CONTEXT 

93. Volgens de Raad van Europa moet, wat onze nationale visie op abortus ook is, gesteld worden dat 

in ‘de ideale wereld’ abortus niet zou bestaan. De reden daarvoor is niet omdat deze gebannen zou 

moeten worden maar wel omdat abortus niet noodzakelijk is, meer nog in de meeste gevallen 

vermijdbaar is. Vandaar roept de Raad op dat onze ambitie moet zijn het trachten te voorkomen van 
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zoveel mogelijk abortussen. De beste manier om dat te doen is ongewenste zwangerschappen te 

reduceren door anticonceptie vrij toegankelijk en betaalbaar te maken en tenslotte seksuele 

voorlichting te voorzien voor jongvolwassenen (inclusief in de scholen).205
 

 

94. Volgens E. ARISI moet naast de wetgeving ook de toepassing hiervan in de praktijk bekeken 

worden om een werkelijk beeld te hebben van de status van abortus in een land. Wat dat betreft 

kunnen we twee categorieën abortus onderscheiden. Enerzijds kan abortus legaal of illegaal zijn en 

anderzijds veilig of onveilig. Het is niet omdat een land wettelijk gezien geen abortus tolereert, dat er 

niet massaal en illegaal zwangerschapsafbrekingen worden uitgevoerd. Vaak heeft dit tot gevolg dat 

de uitvoering minder georganiseerd is en ook minder veilig dan in landen waar een wettelijk kader 

voorziet in een reeks voorwaarden en verplichte omstandigheden waarbinnen een 

zwangerschapsafbreking moet plaatsvinden om geoorloofd te zijn. Lappen aborteurs en/of de 

vrouwen die om een abortus verzoeken deze regels aan hun laars, dan lopen zij het risico 

strafrechtelijk vervolgd te worden. Het tegenovergestelde kan ook waar zijn. Meer bepaald dat waar 

abortus legaal is, de toegang tot erkende zorgvoorzieningen en bekwaam personeel toch beperkt is 

en dat de terugbetaling evenmin geregeld is. Dit kan dan als averechts effect een stijgend aantal 

illegale zwangerschapsafbrekingen tot gevolg hebben.206 

 

95. Een opvallend voorbeeld van het hierboven geschetst fenomeen is Spanje. In Spanje is abortus 

gedeeltelijk gedecriminaliseerd sinds 1985. Met ingang van 5 juli 2010 is de abortusregelgeving 

opnieuw gewijzigd. Eerst wordt dieper ingegaan op de tot voor 2010 geldende regels.  

Conform de strafwetbepalingen van 1985 was abortus in principe een misdrijf, tenzij er een 

‘medische indicatie’ voorhanden was.  

Drie gevallen werden in de vroegere Spaanse abortusregelgeving onderscheiden:  

 abortus is geoorloofd wanneer deze noodzakelijk is om het leven of de geestelijke/fysieke 

gezondheid van de zwangere vrouw te vrijwaren. In dit geval moet een specialist (die niet de arts 

mag zijn die de abortus uiteindelijk zal uitvoeren) deze therapeutische indicatie schriftelijk 

bevestigen. Indien een vrouw in levensgevaar verkeert, kan men zelfs een 

zwangerschapsafbreking uitvoeren zonder de consultatie van een tweede arts. Deze geoorloofde 

vorm van abortus is aan geen eindtermijn gebonden.  

 Ten tweede is abortus geoorloofd wanneer de zwangerschap het gevolg is van een verkrachting of 

van incest. In dit geval moet de afbreking tijdens de eerste 12 weken van de zwangerschap 

plaatsvinden en moet de verkrachting of het incestgeval aan de politie zijn gemeld.  
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 Tenslotte is een zwangerschapsafbreking volgens de voorheen geldende regels geoorloofd 

wanneer de foetus aan een zeer ernstige mentale en/of fysieke aandoening lijdt. In dit geval geldt 

een maximumtermijn van 22 weken.207  

 

Bij een zwangerschapsafbreking omwille van het gevaar van de zwangerschap voor de mentale 

gezondheid van de moeder werd in de praktijk een zeer lichte bewijslast voldoende geacht. Van zodra 

een vrouw een zwangerschap echt niet wou en wanneer zij een specialist (bijvoorbeeld psychiater) 

vond die de therapeutische indicatie wilde bevestigen, kon zij een abortus laten uitvoeren. Op die 

manier vormde die regel een vrijgeleide voor ‘abortussen op verzoek’ die tot zeer laat in de 

zwangerschap mogelijk zijn nu de betrokken bepaling geen eindtermijn formuleert. Het hoeft dan ook 

niet te verwonderen dat in 2009 meer dan 90 % van het aantal abortussen in Spanje plaatsvond 

omwille van mentale gezondheidsredenen van de vrouw. Bovendien gebeurden voor hetzelfde jaar 

het overgrote deel van de abortussen in privé-centra waar sowieso al minder controle is. 

Vele andere Europese landen verwezen zwangere vrouwen die laat in de zwangerschap nog om een 

abortus verzochten door naar het Spaanse grondgebied. 208  Vooral in Barcelona zouden zich 

verscheidene abortuscentra bevinden die de praktijk van late zwangerschapsafbrekingen zelfs 

promootten. Dit bleek uit beelden gemaakt door een undercoverreportage die werd uitgezonden op 

de Deense openbare omroep. Een Deense journaliste trok naar een privaat abortuscentrum in 

Barcelona en deed alsof zij een zwangerschapsafbreking wilde om de reden dat zij gebroken had met 

haar partner. Dit terwijl de dertigste week van haar zwangerschap al was aangevangen. De directeur 

van het centrum legde haar toen uit dat om een legale zwangerschapsafbreking te bekomen de 

vrouw minstens een gevaar voor haar psychische gezondheid moest veinzen.209  

 

Deze wel zeer soepele interpretatie van de strafwet heeft een enorme stijging veroorzaakt van het 

aantal abortussen in Spanje verspreid over het laatste decennium. In 1998 werden er 54 000 

abortusgevallen gemeld. Voor 2007 is dat 112 000 en hiermee meer dan het dubbel.210 Vele Spaanse 

vrouwen dachten dat abortus op verzoek sinds 1985 geoorloofd is in Spanje. Toch is dit niet zo. In 

2009 heeft de socialistische Spaanse regering beslist om de abortusregelgeving te versoepelen.  

Dit heeft heel wat ophef veroorzaakt. Honderdduizenden demonstranten en aanhangers van de ‘pro 

life’-beweging kwamen in november van 2009 samen in Madrid om tegen dit regeringsvoornemen te 
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betogen.211 De wetswijziging is uiteindelijk toch goedgekeurd door het Parlement en de nieuwe wet is 

in werking getreden op 5 juli 2010.212 Deze nieuwe wet betekent een cruciale verandering voor de 

Spaanse abortusregelgeving. Waar de essentie van het vroegere systeem was dat abortus pas 

geoorloofd is wanneer er een ‘medische indicatie’ voorhanden is, wordt dit nu vervangen door een 

‘tijdslimietsysteem’. De nieuwe regels zijn een wettelijke verankering van abortus op verzoek. Abortus 

is vandaag in Spanje mogelijk zonder dat aan enige voorwaarde moet zijn voldaan en dit tot de 

veertiende zwangerschapsweek. Tussen de 14de en de 22ste zwangerschapsweek is abortus slechts 

geoorloofd omwille van een ernstige aandoening van de foetus of wanneer het leven of de 

gezondheid van de vrouw dit noodzakelijk maakt. De maximumtermijn geldt niet wanneer een foetus 

aan een niet-levensvatbare aandoening lijdt of wanneer deze slachtoffer is van een uiterst ernstige en 

ongeneeslijke kwaal. Tenslotte brengt de wet met zich mee dat 16-jarigen zonder de toestemming 

van hun ouders abortus kunnen plegen (de ouders moeten wel geïnformeerd worden). Ook dit 

laatste punt werd fel bekritiseerd, nochtans kennen zowel Duitsland, Frankrijk, het Verenigd 

Koninkrijk als België213 een dergelijke regel.  

 

Het blijft nu afwachten wat de gevolgen van deze nieuwe regels zullen zijn voor de praktijk en dan 

vooral ten aanzien van late zwangerschapsafbreking omwille van mentale gezondheidsredenen van 

de vrouw. De nieuwe wet bepaalt hier immers niets over, al zou tijdens de voorbereidende werken 

gesteld zijn dat men dit nog altijd mogelijk acht. Spanje, dat normaal bekend staat om zijn streng 

katholieke traditie is een duidelijk voorbeeld van hoe de praktijk er helemaal anders kan uitzien dan 

wat men op het eerste zicht zou verwachten wanneer men de wet leest.214  

AFDELING III.  EINDTERMIJN  

§1. Zwangerschapsafbreking op verzoek 

96. De meeste landen pinnen de eindtermijn voor een zwangerschapsafbreking op verzoek van de 

vrouw vast tussen 10 en 14 weken zwangerschap. In Zweden is dat 18 weken en in het Verenigd 

Koninkrijk 24. Nederland heeft deze eindgrens niet geformuleerd als de duur van de zwangerschap 

maar wel als de levensvatbaarheid van de foetus.215 Vandaag ligt die rond 24 weken zwangerschap.  
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De termijnen worden bovendien niet overal op dezelfde manier berekend. Wettelijk gezien tellen wij 

in België vanaf de bevruchting terwijl medisch gezien de zwangerschap start vanaf de eerste dag van 

de laatste maandstonden voor de bevruchting. 

§2. Zwangerschapsafbreking om therapeutische redenen 

97. Ten aanzien van zwangerschapsafbreking om therapeutische redenen, gezondheidsgevaar bij de 

moeder of een ernstige aandoening bij het ongeboren kind, is in vele Europese landen geen 

eindtermijn bepaald, zie onder andere Denemarken, Frankrijk en Litouwen. Indien er wel iets is 

bepaald, is de maximumtermijn voor een therapeutische abortus ofwel een vaste zwangerschapsduur 

bijvoorbeeld 24 weken in Finland, ofwel werd deze afhankelijk gemaakt van de levensvatbaarheid van 

de foetus 216  ofwel stelt men dat deze binnen een bepaald tijdsinterval moet gebeurd zijn, 

bijvoorbeeld tussen 12 en 20 weken zwangerschap in Bulgarije.217   

 

 

Hoofdstuk 3. Nederland 

 

98. We gaan van start met Nederland. Nederland houdt er op vele vlakken een gelijklopende 

regelgeving met België op na maar er zijn ook fundamentele verschillen. In 1984 ging er de Wet 

afbreking zwangerschap (Waz) van kracht. Deze wet wordt gesitueerd aan de hand van een 

bespreking van wat voorafging, gevolgd door een bespreking van de wet zelf om dan te eindigen met 

enkele opvallende evoluties in Nederland inzake zwangerschapsafbreking. 

AFDELING I.  WAT AAN DE WAZ VOORAFGAAT  

§1. Code Pénal  

99. Net als voor België geldt in Nederland dat de eerste sporen van regelgeving omtrent 

zwangerschapsafbreking deze van de Napoleontische Code Pénal zijn.218  
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§2. Wetboek van Strafrecht 1881, hierziening 1911 

100. In 1881 heeft Nederland afgezien van de toepassing van de bepalingen van de Code Pénal en 

haar eigen Strafwetboek ingevoerd. De strafbaarheid van abortus werd daarin geregeld door de 

artikelen 295 tot en met 298, onder de titel 'Misdrijven tegen het leven gericht'. Er waren zowel 

straffen voorzien voor diegene die de zwangerschapsafbreking uitvoerde (al dan niet de zwangere 

vrouw zelf) als voor de vrouw die deze met haar toestemming onderging. Het feit dat de aborteur een 

geneesheer, vroedvrouw of artsenijbereider was, maakte net als het sterven van de vrouw naar 

aanleiding van de abortus een verzwarende omstandigheid uit. 

Algemeen werd het aanvaard dat abortus slechts was toegestaan indien hiervoor een 'medische 

indicatie' aanwezig was. Een wettelijke verankering hiervan kwam er echter nog niet.  

Parlementaire voorbereidingen verduidelijken dat met ‘medische indicatie’ bedoeld wordt dat een 

arts een zwangerschapsafbreking mag verrichten wanneer hij hiervoor therapeutische redenen 

meent te hebben. Zo’n reden zal in elk geval aanwezig zijn als de zwangere vrouw in levensgevaar 

verkeert.219 

Ondanks de strafbepalingen vonden maar weinig veroordelingen plaats, met een problematische 

bewijslast als voornaamste reden. Opdat iemand veroordeeld kon worden voor een ongeoorloofde 

zwangerschapsafbreking, moest het bewezen zijn dat de vrucht op het moment van de vernietiging 

nog in leven was. Omdat dit technisch gezien nagenoeg onmogelijk bleek, had dit tot gevolg dat er 

amper veroordelingen volgden.220  

 

101. In 1911 vond een herziening van het Wetboek van Strafrecht plaats.221 Deze herziening bracht 

onder meer de invoering van een nieuw artikel 251bis, onder de titel 'Misdrijven tegen de 

zedelijkheid' met zich mee.222 Dit artikel bestrafte diegene die “opzettelijk een vrouw in behandeling 

neemt of een behandeling doet ondergaan, te kennen gevende of de verwachting opwekkende dat de 

zwangerschap daardoor kan worden verstoord...” Alleen de aborteur werd bestraft en niet de vrouw 

die een abortus onderging. Dit artikel vertoonde niet langer dezelfde bewijslastproblemen. Het moest 

niet langer bewezen worden dat de vrucht nog in leven was ten tijde van de zwangerschapsafbreking 

opdat tot veroordeling kon worden overgegaan.223 Net als bij de invoering van het Strafwetboek in 

1881 stelde men zich de vraag of er een wettelijke uitzondering moest worden vastgelegd ten 
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voordele van een arts die een abortus uitvoert op ‘medische indicatie’. Opnieuw vond men dat het 

medische beroepsrecht de geneesheer in een dergelijke hypothese voldoende beschermde. Er volgde 

met andere woorden nog steeds geen wettelijke verankering.224 Omdat het moeilijk was om na te 

gaan of de vrouw bij de aborteur was geweest en dat er effectief een vruchtafdrijving had 

plaatsgevonden, doken hier nieuwe bewijsproblemen op waardoor het 0penbaar Ministerie nog 

steeds nauwelijks tot vervolging kon overgaan.   

§3.Ontwikkelingen in maatschappijvisie en rechtspraak 

A. Verandering maatschappelijke zienswijze 

102. De jaren 1950 brachten veranderingen teweeg in de maatschappelijke zienswijze ten aanzien 

van zwangerschap, huwelijk, seksualiteit,… Waar voorheen de nadruk lag op de bescherming van ‘het  

leven’ in gelijk welke vorm, begon men nu stilaan de nadruk te leggen op ‘de kwaliteit van het leven'. 

Daarmee gepaard gaande had men stilaan meer oog voor het recht op zelfbeschikking van de 

zwangere vrouw. Dit bracht met zich mee dat men ook over abortus anders begon te denken. Niet 

langer stond de vraag centraal hoe het begrip ‘medische indicatie’ moest worden ingevuld maar wel 

hoe de bescherming van het ongeboren leven zich verhoudt ten opzichte van het 

zelfbeschikkingsrecht van de vrouw.225 

Politieke en maatschappelijke organisaties stimuleerden deze nieuwe gedachtegang. De eerste 

abortusklinieken waren in het begin van de jaren 1970 een feit. Zij namen allen de wens van de 

vrouw als uitgangspunt.226 Wettelijk gezien was abortus op dat moment nog steeds illegaal tenzij de 

vrouw in kwestie in levensgevaar verkeerde.   

B. Koerswijziging rechtspraak  

103. Niet alleen maatschappelijke ontwikkelingen liggen aan de grondslag van de tot op vandaag 

geldende  wet van 1981. Ook in de rechtspraak deed zich een koerswijziging voor. Algemeen werd in 

de jaren 1960-1970 door rechters aangenomen dat abortus kon, mits daarvoor een ‘medische 

indicatie’ voorhanden was. Stilaan begon men dit begrip ruimer te interpreteren. Niet alleen het 

levensgevaar van de zwangere vrouw kon als rechtvaardiging voor abortus aanvaard worden.227 Deze 

evolutie bemoeilijkte uiteraard de vervolging nog meer, nu het niet langer moest worden aangetoond 
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dat er geen sprake was van enige ‘medische indicatie’ maar wel dat deze niet voldoende ernstig was. 

De ernst van een therapeutische indicatie is uiteraard voor interpretatie vatbaar is. Bovendien 

beriepen de meeste artsen zich bij hun aanhouding op hun beroepsgeheim om zo hun vervolging te 

proberen vermijden.228  

C. 1970: Onderzoekscommissie  

104. In 1966 heeft de hoogleraar strafrecht, C.J. ENSCHEDE een artikel gepubliceerd waarin klaar en 

duidelijk staat dat abortus op medische indicatie niet langer strafbaar is. Onder andere gynaecoloog 

Kloosterman gaf hieraan grote bekendheid. Vele artsen waren immers niet op de hoogte dat dit kon. 

Hoewel Kloosterman aanvankelijk fel gekant was tegen abortus stelde hij nu dat de Nederlandse wet 

toelaat dat een arts een abortus uitvoert mits hij er met volle overtuiging achter staat en bereid is 

hierover een getuigenis in het openbaar af te leggen.229 In 1970 werd er onder het kabinet De Jong230 

een onderzoekscommissie opgericht, ook wel de ‘Commissie-Kloosterman’. Zij kreeg als opdracht om 

de medische en sociale impact na te gaan van abortus, aan de hand van de regelgeving en praktijk in 

andere landen. Als bijkomende taak moest de Commissie advies uitbrengen over een wijziging van de 

abortuswetgeving in Nederland. Aanvankelijk was het debat sterk gekant tegen abortus maar in haar 

tussentijds rapport erkende de Commissie de hier eerder beschreven evoluties. Daaruit trok zij de 

conclusie dat de toen van kracht zijnde regelgeving omtrent zwangerschapsafbreking niet langer 

tegemoetkwam aan de huidige noden.231 Sinds het jaar 1970 zijn in Nederland vele wetsvoorstellen 

ingediend om de abortusregelgeving te wijzigen maar tot dusver zonder resultaat. Deze voorstellen 

bevestigden de heersende tweestrijd die nog steeds bestond omtrent het fenomeen 

zwangerschapsafbreking.  

AFDELING II.  DE WET AFBREKING ZWANGERSCHAP VAN 1981  

105. Omwille van de hiervoor beschreven ontwikkelingen werd het aan het einde van de jaren 1970 

zeer moeilijk de bepalingen betreffende zwangerschapsafbreking van het Wetboek van Strafrecht nog 

verder te handhaven. In de abortusklinieken werden al regelmatig zwangerschapsafbrekingen 

gepleegd vooraleer enige wet het legaliseerde. Dit is een situatie, gekenmerkt door 

rechtsonzekerheid die we in België ook hebben gekend.  
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Nederland is wel 9 jaar eerder dan België overgegaan tot het gedeeltelijk decriminaliseren van 

abortus. Het wetsvoorstel Ginjaar/De Ruiter werd slechts met een nipte meerderheid aangenomen 

zowel in de Tweede (1980) als in de Eerste Kamer (1981).232 Het werd een compromis tussen het CDA 

(Christendemocratische Arbeiderspartij) en de VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie). In 1981 

kreeg de Wet afbreking zwangerschap (Waz) kracht van wet. Sommige aspecten werden nader 

bepaald in het Besluit afbreking zwangerschap (Baz). Beiden traden in werking in 1984.233 De Waz 

regelt zowel het besluitvormingsproces, de uitvoering, het vergunningstelsel waar de instellingen aan 

moeten voldoen als de registratie van abortus. 

§1. Uitgangspunten 

A. Principe (= misdrijf) 

106. Analoog aan ons artikel 350, eerste lid Strafwetboek is in Nederland gekozen voor een 

principiële strafbaarstelling van het handelen gericht op een zwangerschapsafbreking.234 Het misdrijf 

wordt gestraft met een gevangenisstraf van maximaal vier jaar en zes maanden of een geldboete van 

de vierde categorie (dit betekent dat de strafrechter een maximumboete van 19 500 euro kan 

opleggen).235  

B. Uitzondering 

107. Het uitgangspunt van de Wet afbreking zwangerschap is door de wetgever als volgt omschreven: 

“Het wetsontwerp gaat ervan uit dat aan vrouwen die zich ten gevolge van een ongewenste 

zwangerschap in een noodsituatie bevinden, hulp moet worden verleend. Wij zien daarbij de 

afbreking van ongeboren menselijk leven als een zo ernstige en ingrijpende maatregel, dat ze alleen 

kan worden aanvaard, indien de nood van de vrouw haar onontkoombaar maakt. Dit uitgangspunt 

brengt met zich mee dat de arts, de vrouw en zij die verder bij de voorbereiding van een beslissing 

omtrent zwangerschapsafbreking moeten worden betrokken, ieder voor zich, met de grootst 

mogelijke zorgvuldigheid zullen moeten handelen in het besef van de zware verantwoordelijkheid 

tegenover ongeboren menselijk leven en van de gevolgen voor de vrouw en de haren.”236 
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Het recht van de zwangere vrouw op hulp enerzijds en de bescherming van het ongeboren leven 

anderzijds liggen aan de grondslag van deze wet. De principiële strafbaarheid van abortus op grond 

van artikel 296 van het Wetboek van Strafrecht blijft ongewijzigd. Wel werd aan laatstgenoemd 

artikel een vijfde lid toegevoegd door de Wet afbreking zwangerschap. Het vijfde lid bevat een 

strafuitsluitingsgrond voor artsen die een abortus uitvoeren in een ziekenhuis of kliniek waarin deze 

ingreep volgens de Waz mag plaatsvinden, zie artikel 296, lid 5 van het Wetboek van Strafrecht 

samengelezen met artikel 2 Waz.237   

1. Noodsituatie 

108. Centraal staat en hiermee loopt de Nederlandse regelgeving gelijk met de Belgische, dat het 

afbreken van een zwangerschap slechts gerechtvaardigd is als de vrouw die om zwangerschap 

verzoekt meent dat zij in een ‘noodsituatie’ verkeert. Tijdens de parlementaire voorbereidingen is 

meermaals de vraag gesteld of dit begrip niet nader moet worden ingevuld. Uiteindelijk heeft de 

wetgever ervoor gekozen om het begrip niet nader te verklaren omwille van de subjectieve aard 

ervan. In de parlementaire stukken wordt noodsituatie als volgt omschreven: “De toestand van 

geestelijke nood waarin de vrouw is komen te verkeren door haar ongewenste zwangerschap zonder 

dat er sprake is of behoeft te zijn van dreigend fysiek of psychisch letsel.”238 Sinds het begrip 

noodsituatie in de Waz is opgenomen is ‘medische indicatie’ niet langer adequaat.239  

2. Verzoek van de vrouw 

109. Het is essentieel dat de vrouw zelf beslist of zij de zwangerschapsafbreking wenst. De arts 

verleent dan zijn medewerking als hij naar eigen inzicht en gezien de specifieke omstandigheden 

waarin de vrouw verkeert, zich met een abortus kan verzoenen. Het is uiteraard de vrouw die om een 

abortus verzoekt die in de eerste plaats moet oordelen of zij vindt dat haar noodsituatie een 

afbreking van de zwangerschap rechtvaardigt. De wetgever heeft echter willen benadrukken dat 

zowel de vrouw als haar behandelende arts hun eigen verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van 

het ongeboren leven. De arts is geenszins verplicht op het verzoek van de vrouw in te gaan, noch is de 

vrouw verplicht zich bij het oordeel van de arts neer te leggen. Zij kan steeds een andere arts 

verzoeken haar te behandelen.  

3.  Geen onderscheid ‘psychosociale -’ en ‘therapeutische abortus’ 

110. Een opvallend punt van verschil met onze Belgische regelgeving is dat de Nederlandse wet geen 

onderscheid maakt tussen een ‘psychosociale -’ en een ‘therapeutische abortus’. Het staat immers in 
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de parlementaire stukken beschreven dat er geen sprake hoeft te zijn van een dreigend fysiek of 

psychisch letsel opdat een zwangere vrouw zich in een noodsituatie zou bevinden. In de Belgische 

wet betreffende zwangerschapsafbreking wordt echter een duidelijk onderscheid gemaakt tussen een 

zwangerschapsafbreking tot net voor het verlopen van 12 weken na de bevruchting en de situatie 

waarin een vrucht pas daarna wordt uitgedreven. In het eerste geval volstaat het volgens de Belgische 

regelgeving dat de vrouw zich in een noodsituatie bevindt, een verzameling van psychologische, 

sociale, economische, culturele,… factoren ligt daarvan aan de oorzaak. Terwijl een late 

zwangerschapsafbreking therapeutische redenen zoals een ernstig gevaar voor de gezondheid van de 

vrouw en/of een uiterst zware en ongeneeslijke kwaal in hoofde van de ongeborene, vereist. In 

Nederland kan een zwangerschap dus te allen tijde, het is te zeggen tot aan de grens van 

levensvatbaarheid, worden afgebroken om gelijk welke reden die voor de vrouw een noodsituatie 

uitmaakt. De reden voor het onderscheid in de Belgische regelgeving is te herleiden tot het feit dat 

dit twee totaal verschillende situaties betreft. De Belgische wet van 1990 betreffende 

zwangerschapsafbreking gaat steeds uit van het feit dat zwangerschapsafbreking, waar mogelijk, 

moet worden vermeden en liefst voorkomen. Het preventiebeleid is dan ook vooral gericht op eerste-

trimester-afbrekingen. Al gaan er stilaan ook stemmen op om de termijn voor ‘psychosociale 

abortussen’ in België te verlengen.240  

§2. Eindtermijn en late zwangerschapsafbreking 

A. Levensvatbaarheid 

111. Zoals in België kent de Nederlandse Wet afbreking zwangerschap geen vastgelegde eindtermijn 

voor abortus. Al is er in Nederland wel een richtlijn vooropgesteld. Het uiterste moment waarop een 

abortus in Nederland op geoorloofde wijze kan worden uitgevoerd wordt niet zozeer bepaald door de 

Wet afbreking zwangerschap maar wel door het Wetboek van Strafrecht. Meer bepaald door artikel 

82a dat stelt dat “onder een ander, of een kind bij of kort na de geboorte van het leven beroven wordt 

begrepen: het doden van een vrucht die naar redelijkerwijs verwacht mag worden in staat is buiten 

het moederlichaam in leven te blijven”. De levensvatbaarheidsgrens wordt bepaald door de medische 

beroepsgroep. Conform de huidige stand van de wetenschap is een foetus levensvatbaar vanaf een 

zwangerschapsduur van 24 weken. De meeste Nederlandse ziekenhuizen die een vergunning hebben 

om abortus uit te voeren na 13 weken houden een termijn van 22 weken als uiterste grens aan. Het is 

immers zelden zeker wanneer een kind precies is verwekt.241  
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Bij een zwangerschapsafbreking na deze termijn spreekt men juridisch in principe niet langer van 

abortus maar wel van moord. Het specifieke misdrijf kindermoord kennen de Nederlanders immers 

niet.  

B. Kabinetsstandpunt 1999 en onderscheid foetus categorie 1 en 2   

112. De Nederlandse minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in de loop van de jaren 

1990 op vraag van de medische beroepsgroep en de Inspectie voor de Gezondheidszorg een 

multidisciplinaire overleggroep opgericht met als taak een concreet voorstel te doen omtrent een 

procedure voor het zorgvuldig handelen in de situatie dat een late zwangerschapsafbreking 

overwogen wordt.242  

Uit het kabinetsstandpunt over ‘late zwangerschapsafbreking’243 dat op 6 september 1999 aan de 

Tweede Kamer is toegezonden, blijkt duidelijk dat de regering zwangerschapsafbreking voorbij de 

levensvatbaarheidsgrens onder bepaalde voorwaarden mogelijk acht. Dit kabinetsstandpunt maakt 

een onderscheid tussen twee categorieën foetussen. De eerste categorie wordt in het 

kabinetsstandpunt van 1999 als volgt omschreven: “Deze categorie betreft aandoeningen van de 

ongeborene die op grond van de beschikbare kennis naar redelijke verwachting tijdens of direct na de 

geboorte, onontkoombaar tot de dood zullen leiden. Het overlijden zal in de meeste gevallen tijdens of 

direct na de geboorte zijn, waarbij zich uitzonderingen kunnen voordoen van een wat langere 

levensduur.” 

Onder de tweede categorie wordt het volgende verstaan: “Hieronder kunnen worden begrepen 

ongeborenen met aandoeningen die tot ernstige en niet te herstellen functiestoornissen leiden maar 

waarbij een (veelal beperkte) kans op overleven bestaat. Naar heersend medisch inzicht leidt 

postnataal levensverlengend handelen slechts tot voortzetting van een voor het kind uitzichtloze 

toestand. Gelet op de zeer slechte prognose kan levensverlengend handelen ongewenst worden 

geacht. Het staat vast dat indien de zwangerschap zou worden uitgedragen, er zou worden afgezien 

van medische behandeling van het kind.”244 

 

In categorie 1 is geen sprake van levensvatbaarheid en dus valt deze situatie niet onder artikel 82a 

van het Wetboek van Strafrecht. Indien de uitdrijving van een vrucht van categorie 1 gebeurt volgens 

de eisen gesteld door de Waz is zij legaal. De tweede categorie foetussen is echter wel levensvatbaar. 

Bij een vernietiging van dergelijke vruchten na 24 weken is er strikt genomen sprake van moord. Of er 

sprake is van een misdrijf wordt in concreto beoordeeld door de officier van Justitie.  
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Er is geen strafbaarheid wanneer de arts beroep kan doen op een rechtvaardigingsgrond. Er kan pas 

van een rechtvaardigingsgrond gesproken worden wanneer het zeker is dat het voortzetten van de 

zwangerschap de toestand van het kind niet zal verbeteren noch meer zekerheid omtrent diens 

diagnose zal meebrengen.  

 

Wanneer er twijfel is binnen welke categorie een foetus valt, wordt vermoed dat deze binnen de 

tweede categorie valt waardoor de foetus het meest bescherming zal krijgen.245  

C. Centrale Deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking bij categorie 2-gevallen 

en levensbeëindiging bij pasgeborenen 

113. Op 27 februari 2007 werd door de minister van Justitie en de staatssecretaris Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport een ‘Centrale Deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking bij categorie 2-

gevallen en levensbeëindiging bij pasgeborenen’ bijeengeroepen. Zij ving haar werkzaamheden aan 

op 15 maart 2007. De Commissie bestaat uit vijf leden waaronder een rechtsgeleerde die ook 

voorzitter is, drie artsen doorgaans afkomstig uit de gynaecologie, neonatologie en kinderneurologie, 

en een deskundige inzake ethiek. In het rapport van de werkzaamheden van de Commissie in 2009 en 

2010 kan gelezen worden dat er in 2009 slechts één melding van late zwangerschapsafbreking werd 

gedaan en in 2010 drie. Dat brengt het totaal aantal meldingen sinds de instelling van de Commissie 

op tien wat betreft de late zwangerschapsafbrekingen. De leden denken dat de invoering van de 20-

wekenecho246 de grootste oorzaak is van het lage aantal meldingen. Als tweede oorzaak stipt zij de 

onbekendheid van de procedure bij de artsen aan en ook hun vrees om bij een strafrechtelijke 

procedure te worden betrokken gezien de directe link met het Openbaar Ministerie.247 

D. Modelreglement medisch handelen late zwangerschapsafbreking 

114. De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) heeft een ‘Modelreglement 

medisch handelen late zwangerschapsafbreking’ geformuleerd. Dit werd opnieuw gewijzigd naar 

aanleiding van de oprichting van de Centrale Deskundigencommissie voor late 

zwangerschapsafbreking. Het Modelreglement is opgesteld vanuit het idee dat een gecombineerd 

melding- en toetsingssysteem noodzakelijk is om openheid te creëren omtrent de gang van zaken bij 

late zwangerschapsterminaties.  
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1. Gezondheidsgevaar moeder 

115. Ten aanzien van zwangerschapsafbrekingen na 24 weken omwille van een gezondheidsgevaar bij 

de moeder zegt het Modelreglement het volgende: “Afbreking van zwangerschap na 24 weken als 

noodzakelijke en enige mogelijke behandeling van een ernstige aandoening bij de moeder, terwijl er 

nog geen substantiële overlevingskans voor de pasgeborene bestaat, behoort tot aanvaardbaar, 

adequaat en onvermijdbaar medisch handelen.” Gelukkig komt een zwangerschapsafbreking om de 

gezondheid van de moeder te vrijwaren niet vaak voor. Bovendien moet deze niet aan de 

Deskundigencommissie worden gemeld.  

2. Therapeutische indicatie foetus: melding & toetsing 

116. Een late zwangerschapsafbreking bij een categorie 1-foetus wordt gemeld aan een 

‘Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking categorie 1’ die werd opgericht door het NVOG 

zelf. Twee gynaecologen, een kinderarts en een ethicus evalueren geval per geval de zorgvuldigheid 

van de eindverantwoordelijke arts en sturen deze een verslag. De Beoordelingscommissie is ook 

verantwoordelijk voor het toezenden van een geanonimiseerd jaarverslag aan de beroepsgroep van 

verloskundigen. 

Betreft het een foetus van categorie 2 dan moet niet langer alleen melding gebeuren aan de 

gemeentelijke lijkschouwer (omwille van onnatuurlijk overlijden) waarop deze dan de officier van 

Justitie inlicht maar tevens aan de Centrale Deskundigencommissie. Deze Commissie brengt van elk 

geval advies uit aan het college van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie over de 

zorgvuldigheid van het handelen van de arts. Het college neemt dit advies tenslotte mee in haar 

beoordeling of de arts al dan niet een strafbaar feit heeft gepleegd en dus vervolgd moet worden of 

niet. De melding is in grote mate afhankelijk van de bereidheid van de artsen om melding te doen. 

Gezien de directe link met het Openbaar Ministerie is die bereidheid niet evident. Toch wordt die 

medewerking ondanks de controle verwacht omdat er fundamentele maatschappelijke waarden in 

het geding zijn en dat het om die reden nodig is transparantie te creëren. 248 

Zo’n protocol en een nieuwe meldingsprocedure werden eveneens opgesteld ten aanzien van de 

levensbeëindiging van pasgeborenen maar daar wordt hier niet verder op ingegaan. 

 

§3. Vergunningstelsel  

117. Om de uitgangspunten te realiseren maakt de Waz gebruik van een vergunningstelsel.  

 

                                                           

248
 NVOG, Modelreglement medisch handelen late zwangerschapsafbreking 8 juni 2007, 2-3 en 9.  



73 

 

Dit stelsel steunt op de volgende drie pijlers:  

 het waken over een zorgvuldige besluitvorming, voorlichting en nazorg bij zwangerschapsaf-

breking; 

 het waken over de kwaliteit van de medische behandeling;  

 het weren van commerciële praktijken.249  

 

Opdat een Nederlandse gezondheidszorginstelling een zwangerschapsafbreking mag uitvoeren moet 

zij over een specifieke vergunning beschikken. Deze moet zij aanvragen aan het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het toekennen van de vergunning hangt af van verschillende 

voorwaarden. Deze voorwaarden zijn eisen met betrekking tot hulpverlening en besluitvorming die 

erop gericht zijn te verzekeren dat iedere beslissing tot het afbreken van een zwangerschap met 

zorgvuldigheid wordt genomen en alleen dan wordt uitgevoerd, indien de noodsituatie van de vrouw 

deze onontkoombaar maakt.  

Voor de concrete eisen zie het Besluit afbreking zwangerschap, artikelen 2 tot en met 24.  

 

Opdat de afbreking van een zwangerschap die langer dan dertien weken heeft geduurd in een 

instelling mag plaatsvinden, moet de instelling aan nadere eisen van medische en verpleegkundige 

aard voldoen. Een late zwangerschapsafbreking vereist de aanwezigheid van minstens twee artsen 

tijdens de behandeling, voorzieningen met het oog op de nabehandeling van de vrouw en tenslotte 

het bestaan van een samenwerkingsovereenkomst met een andere kliniek waar eveneens tweede-

trimester-abortussen worden verricht.   

Dit onderscheid is gemaakt omdat er bij een abortus in het tweede trimester een grotere kans is op 

complicaties. Er wordt immers gebruik gemaakt van andere en meer gecompliceerde technieken. Een 

late abortus brengt ook meer spanningen mee zowel bij de vrouw zelf als bij de arts en het 

verplegend personeel dat haar behandelt omdat de levensvatbaarheid van de ongeborene verder 

gevorderd is.250 Pro memorie, dit onderscheid heeft niet dezelfde betekenis als bij ons, namelijk een 

onderscheid tussen een ‘psychosociale‘ en een ‘therapeutische abortus’.  

§4. Beraadtijd en gewetensclausule  

118. Een zwangerschap wordt niet eerder afgebroken dan op de zesde dag nadat de vrouw de arts 

heeft bezocht en daarbij haar voornemen met hem heeft besproken. Dit artikel 3 van de Waz heeft 

heel veel weg van ons artikel 350, tweede lid, 3° dat ook een wachttijd van 6 dagen voorschrijft. In de 
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Nederlandse regelgeving wordt deze termijn aangeduid met de term ‘beraadtijd’. Deze beraadtijd 

geeft de arts de mogelijkheid om bijvoorbeeld met een collega te overleggen en diens advies in te 

winnen. Aan de kant van de vrouw biedt dit haar de mogelijkheid om informatie te vergaren over 

eventuele alternatieven voor een zwangerschapsafbreking. Het verschil is dat in Nederland op deze 

regel uitzonderingen zijn voorzien voor het geval dat een arts pas drie dagen na de raadpleging te 

kennen geeft dat hij de vrouw zijn medewerking weigert en haar niet doorverwijst. In dat geval kan 

de termijn met een dag worden ingekort. De schending van dit voorschrift is strafrechtelijk beteugeld. 

De uitvoering van een vruchtafdrijving vÓÓr het verstrijken van de termijn kan slechts gerechtvaardigd 

zijn indien er overmacht in het spel is. 

 

119. Net als bij ons kan volgens de Nederlandse regelgeving niemand verplicht worden zijn 

medewerking te verlenen.251 De Belgische wet betreffende zwangerschapsafbreking van 1990 bepaalt 

dat de arts bij weigering dit reeds bij de eerste consultatie moet melden. In Nederland legt men de 

arts vaste termijnen op om zich uit te spreken over zijn medewerking. Het betreft drie dagen voor 

een arts aan wie om verwijzing naar een abortuskliniek of een ziekenhuis wordt gevraagd en vijf 

dagen voor de arts die verzocht wordt een zwangerschapsafbreking zelf uit te voeren.252 

§5.Registratie en toezicht   

A. Registratieplicht 

120. Artikel 11 Wet afbreking zwangerschap voorziet in een registratieplicht. Eenmaal per maand 

moet elke arts die zwangerschapsafbrekingen uitvoert de in artikel 11, lid 1 opgesomde gegevens aan 

de geneesheer-directeur van de betrokken instelling verstrekken. In vergelijking met de in het kader 

van onze wet van 13 augustus 1990 tot oprichting van de Evaluatiecommissie opgevraagde gegevens 

vraagt Nederland ook expliciet naar de duur van de zwangerschap en het eventuele aantal 

voorgaande zwangerschapsafbrekingen. Voor de rest zijn de gegevens die men opvraagt gelijkaardig.  

De geneesheer-directeur moet de verzamelde gegevens dan bezorgen aan de inspecteur253. De 

Inspectie stelt tenslotte jaarlijks een rapportageverslag op. 

B. Facultatieve registratie aan LAR 

121. Naast de verplichte registratie aan de inspectie voor de gezondheidszorg, kunnen de 

abortusklinieken op vrijwillige basis een aantal gegevens verstrekken met betrekking tot de abortus 
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en de vrouw die deze ondergaan heeft aan de Landelijke Abortus Registratie. Jaarlijks wordt hiervan 

een verslag opgesteld met vooral aandacht voor de risicogroepen. Om de vijf jaar wordt een 

uitgebreider verslag opgesteld met oog voor de ontwikkelingen van de abortuspraktijk in Nederland. 

Het doel van de Landelijke Abortus Registratie is het monitoren van het aantal abortussen in 

Nederland, de aspecten van de behandeling en de achtergrondgegevens van de vrouwen in kwestie.  

C. Conclusie 

122. We zien dat het concept registratie dan wel hetzelfde mag zijn in België en in Nederland maar 

dat tussen de registratie van abortus in beide landen toch grote verschillen bestaan. In Nederland 

komen de gegevens rechtstreeks aan de inspectie van Volksgezondheid toe, terwijl van de in België 

opgerichte Nationale Evaluatiecommissie geen enkele controlerende bevoegdheid uitgaat. De 

controlerende werking van de registratie in Nederland zorgt wellicht voor een stimulans om deze 

plicht na te komen. In België is een groot gebrek in de wetgeving dat er niet voorzien is in enige 

instantie die artsen kan aanmanen wanneer zij het nalaten zwangerschapsafbrekingen te melden. 

Artikel 14a van de Waz bepaalt bovendien uitdrukkelijk dat “voor het toezicht op de naleving van het 

krachtens deze wet bepaalde, de ambtenaren van het staatstoezicht op de Volksgezondheid belast 

zijn”.  

AFDELING III. 20 WEKEN ECHO EN GEVOLGEN  

123. Van grote invloed op het aantal zwangerschapsafbrekingen na prenatale diagnostiek in 

Nederland is de invoering van de structurele 20-wekenecho. Sinds 1 januari 2007 beschikt iedere 

zwangere vrouw in Nederland over de mogelijkheid om omstreeks 20 weken zwangerschap een 

structureel echoscopisch onderzoek (SEO) te laten uitvoeren. De overheid wilde hiermee het aantal 

sterfgevallen rond de geboorte terugdringen. Tot 2006 werd pas een 20-wekenecho uitgevoerd 

wanneer de zwangere tot een ‘risicogroep’ behoorde: wanneer zij al een kind had met afwijkingen of 

wanneer er erfelijke aandoeningen in de nabije familie voorkomen.  

Met de 20-wekenecho worden ernstige afwijkingen opgespoord. Op 20 weken zwangerschap zijn de 

meeste neurale buisdefecten en ernstige hart- of nierafwijkingen zichtbaar. Ouders hebben dan nog 

de tijd tot de 24e zwangerschapsweek om al dan niet tot een zwangerschapsafbreking over te gaan. 

Een onderzoek van TNO Preventie en Zorg 254  van februari 2010 toont aan dat het aantal 

zwangerschapsafbrekingen bij een diagnose van spina bifida sinds de invoering van de 20-wekenecho 
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bijna is verdubbeld. Deze cijfers hebben grote reacties opgewekt, ook in politieke kringen. 

Verschillende stemmen gaan op voor een verlaging van de abortusgrens. Anderzijds wordt het 

toegejuicht dat men vaker afwijkingen voor het bereiken van de levensvatbaarheidsgrens detecteert 

waardoor moeders nog de mogelijkheid krijgen om tot een zwangerschapsterminatie over te gaan.255  

AFDELING IV.  GRONINGEN PROTOCOL  

124. In 2004 ontstond wereldwijd commotie over een protocol dat door de artsen van de afdeling 

neonatologie van het academisch ziekenhuis van Groningen onder leiding van E. VERHAGEN werd 

ontwikkeld en dat levensbeëindiging bij pasgeborenen onder bepaalde voorwaarden mogelijk maakt 

zonder het risico te lopen hiervoor te worden vervolgd.256 Het begrip euthanasie wordt geschuwd 

omdat de Nederlandse Euthanasiewet steeds de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt vereist, 

bovendien formuleert deze een minimumleeftijd van twaalf jaar.257 Het protocol heeft als bedoeling 

artsen, in het bijzonder neonatologen een richtlijn van zorgvuldige besluitvorming aan te reiken voor 

het geval zij met een vraag om levensbeëindiging van een pasgeborene geconfronteerd worden.   

Opvallend is dat het voorstel van E. VERHAGEN de goedkeuring kreeg van het Openbaar Ministerie en  

zelfs is overgenomen door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Het onderliggende 

oogmerk van dit protocol is het taboe rond alle vormen van euthanasie te helpen doorbreken. 

Het aantal gevallen dat hierop beroep doet is sinds 2007 met de invoering van de 20-wekenecho sterk 

gedaald.  

 

Ook in de situatie van het levensbeëindigend handelen ten aanzien van een pasgeborene die 

uitzichtloos en ondraaglijk lijdt, speelt de ‘Deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking en 

levensbeëindiging bij pasgeborenen’ een rol. Opnieuw formuleert de Commissie verduidelijkingen bij 

de cruciale begrippen (pasgeborene, levensbeëindiging uitzichtloos en ondraaglijk lijden van het kind). 

Er werd eveneens een protocol voor zorgvuldig handelen opgesteld en tenslotte is er voorzien in een 

meldingsprocedure. Hier wordt in dit werkstuk niet verder op ingegaan.  

AFDELING V. WOMEN ON WAVES  

125. Het vermelden waard in het kader van de Nederlandse abortuspraktijk is tenslotte de organisatie 

Women on Waves (WoW). WoW is een stichting zonder winstbejag die zich bezighoudt met de 
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mensenrechten van vrouwen. Specifiek heeft zij de ambitie om ongewenste en illegale abortus overal 

ter wereld te voorkomen. Zij wil alle vrouwen de mogelijkheid bieden om, indien zij dit wenst, haar 

zwangerschap op een veilige manier af te breken.258 WoW poogt aan de hand van een soort mobiele 

gynaecologische unit geplaatst op een schip en varend onder de Nederlandse vlag, informatie te 

verstrekken in verband met voorlichting en anticonceptie maar zij probeert ook veilige en legale 

abortussen uit te voeren buiten de territoriale wateren, meer bepaald in landen waar abortus in de 

meeste gevallen illegaal is. WoW werkt ook nauw samen met plaatselijke organisaties die hetzelfde 

oogmerk hebben. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft op 3 februari 2009 Portugal veroordeeld 

omwille van een schending van artikel 10 EVRM (vrijheid van meningsuiting). Portugal weigerde 

immers de boot van Women on Waves de toegang tot haar grondgebied in 2004. Het is zo dat een 

nationale abortuswet alleen maar geldt binnen de grenzen van het grondgebied van het betrokken 

land. Op internationale wateren is de wet van het land van de vlag van het schip van toepassing, in 

casu dus de Nederlandse regelgeving. Tot 2007 was Portugal het enige Europese land dat vrouwen en 

artsen actief vervolgde voor het illegaal uitvoeren van abortus.  

 

 

Hoofdstuk 4. Ierland 

 

126. Een totaal andere situatie dan in het vrij liberale Nederland, bemerken we in de republiek 

Ierland.259 Tot vandaag is het uitvoeren van abortus er quasi volstrekt illegaal. De Ierse traditie is fel 

gekant tegen abortus en zij draagt de bescherming van ongeboren leven uiterst hoog in het vaandel, 

misschien zelfs hoger dan het recht op leven van de zwangere vrouw … Een belangrijke zaak voor het 

Europees Hof van de Rechten van de Mens zou hier verandering in moeten brengen. 

AFDELING I.  EVOLUTIE IN REGELGEVING  

§1.De ‘Offences against the Person Act’ van 1861 

127. Reeds voor Ierland onafhankelijk werd, was abortus er verboden door toedoen van secties 58 en 

59 van de ‘Offences against the Person Act’ van 1861. Vrij vertaald stelt sectie 58 dat “iedereen die 

met opzet een vruchtafdrijving wil veroorzaken bij een vrouw, zwanger of niet, door toedoen van 
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vergif of elk ander schadelijk middel, zich aan een misdrijf (letterlijk: ‘felony’) schuldig maakt en 

bestraft kan worden met levenslange opsluiting”. Sectie 59 richt zich tot diegene die het schadelijk 

middel aanbrengt of produceert. Deze ‘Offences against the Person Act’ is ook na de 

onafhankelijkheid in 1922 nog van toepassing. Hoewel Ierland in 1937 haar eigen Grondwet heeft 

opgesteld blijven de wetten die daarvoor al van toepassing waren van kracht zolang zij niet in strijd 

zijn met de Grondwet. Die regel wordt geformuleerd door artikel 50.1 van de Ierse Grondwet. De ‘Act 

1861’ maakt tot vandaag deel uit van het geldend recht in Ierland.260  

§2.Ophefmakende rechtspraak 20e eeuw 

128. De zaak R. versus Bourne261 handelt over een gynaecoloog die bij een veertienjarig meisje een 

abortus had uitgevoerd omdat hij van mening was dat het moeten uitdragen van de zwangerschap 

een ernstige weerslag zou hebben op haar gezondheid. Het meisje was immers zwanger geraakt door 

een verkrachting. In het geval de abortus tot doel heeft het leven van de zwangere vrouw te redden is 

zij wel legaal, werd in deze zaak bevestigd door rechter J. MC NAUGHTEN en de jury is hem in die visie 

gevolgd. Abortus werd pas echt een punt van discussie in 1974 wanneer in de zaak McGee versus 

Attorney General van het Ierse Supreme Court geoordeeld werd dat het verbod op contraceptiva een 

koppels grondwettelijk recht op bescherming van het privé-leven schendt.262 In Roe versus Wade263 

ging het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten nog verder door te oordelen dat het Ierse verbod 

op abortus in strijd was met het fundamentele recht op privacy.  

Ierland, dat een strenge katholieke traditie heeft, was stilaan bevreesd dat het recht op privacy ook 

binnen haar grondgebied zodanig uitgebreid zou worden geïnterpreteerd dat het verbod op abortus 

geformuleerd door de ‘Act 1861’, ongrondwettelijk zou worden bevonden. In latere zaken werd deze 

vrees ontkracht. Toch heerste in Ierland aan het begin van de jaren 1980 de neiging om het 

abortusverbod ook grondwettelijk te verankeren. Er moest dus een referendum komen.264 

§3.Referendum van 1983 

129. In 1983  werd een referendum gehouden naar aanleiding van een in 1982 ingediend voorstel om 

de Grondwet voor de achtste keer te wijzigen.265 Op dat moment werd Ierland in de ban gehouden 

door politieke instabiliteit. De grote pro life-campagnes hebben hier uiteraard toe bijgedragen. In 
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1956 werd Mary Anne Cadden (Mamie Cadden) veroordeeld tot de doodstraf (deze is wel omgezet in 

levenslange opsluiting). Mamie Cadden was een Amerikaans-Ierse vroedvrouw die op regelmatige 

basis maar illegaal abortus uitvoerde bij Ierse vrouwen die erom verzochten.  

Hoewel de doelstelling van het referendum was om een grondwettelijk verbod op abortus te 

bekomen, is in het voorstel tot wijziging van de Grondwet het woord abortus niet opgenomen. 

Uiteindelijk is de volgende bepaling in de Grondwet opgenomen als eerste paragraaf van artikel 

40.3.3.: “The State acknowledges the right to life of the unborn, and with due regard to equal right to 

life of the mother, guarantees in its laws to respect, and as far as practicable, by its laws to defend 

and vindicate that right.”  

 

Opmerkelijk is ten eerste dat ‘the unborn’ nergens in de tekst verduidelijkt wordt. Vervolgens is ook 

de positieve formulering opvallend. In plaats van te omschrijven wat verboden is, is ervoor gekozen 

om het te beschermen goed voorop te stellen. Vreemd genoeg ging de eerste rechtspraak die hierop 

volgde niet dieper in op de onduidelijkheid omtrent het begrip ‘ongeborene’ maar wel op het feit dat 

vrouwen recht hebben op informatie over de mogelijkheid om een abortus te ondergaan in het 

buitenland. Meerdere zaken werden aangespannen door de SPUC (Society for the Protection of the 

Unborn Child) tegen Grogan, een Ierse overkoepelende studentenvereniging die informatie omtrent 

abortus onder studenten  verspreidde.266  De tweede zaak SPUC v. Grogan haalde zelfs het Europees 

Hof van Justitie. Het Hof van Justitie oordeelde dat ook zwangerschapsafbreking een dienst is in de 

zin van artikel 60 van het Verdrag betreffende de werking van de EU maar dat de vrijheid van 

diensten in casu beperkt kan worden omdat Ierland geen economische samenwerkingsband heeft 

met de buitenlandse abortusklinieken.267  

§4.Protocol nummer 17 bij het Verdrag van Maastricht, X-case, Open Door-case  

A. Protocol 17 bij Verdrag van Maastricht 

130. Hetgeen in het vorige randnummer is uiteengezet, was opnieuw een aanleiding voor de Ierse 

regering om iets te ondernemen opdat niet aan het artikel 40.3.3 van de Grondwet zou worden 

getornd. Als resultaat van dit lobbywerk zag het Protocol nummer 17 bij het Verdrag van Maastricht 

het levenslicht.268  
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De tekst van het Protocol luidt als volgt: “De hoge verdragsluitende partijen hebben  

overeenstemming bereikt omtrent de volgende bepalingen welke aan het Verdrag betreffende de 

Europese Unie en aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie worden gehecht: 

geen enkele bepaling van de Verdragen, van het Verdrag tot oprichting van de Europese 

Gemeenschap voor Atoomenergie of van de verdragen en akten tot wijziging of aanvulling van deze 

verdragen doet afbreuk aan de toepassing in Ierland van artikel 40.3.3 van de Grondwet.” Aan de 

hand van dit protocol wenste Ierland te bekomen dat er geen informatie omtrent abortus zou 

verspreid worden.  

B. De X-case 

131. Niet veel later kwam de zaak Attorney General v. X voor het Ierse High Court.269 Het ging om een 

veertienjarig meisje dat zwanger werd naar aanleiding van een verkrachting. Haar ouders hadden het 

plan haar naar Engeland te brengen om er een abortus te laten uitvoeren. Voor het vertrek gingen zij 

bij de Ierse politie langs met de vraag of een DNA-staal van de foetus gebruikt kon worden bij de 

strafrechtelijke vervolging van de verkrachter. De procureur-generaal werd naar aanleiding van deze 

vraag op de hoogte gebracht van de feiten en deze vroeg en verkreeg een rechterlijk bevel dat het 

meisje en haar familie een verbod oplegde om naar Engeland te reizen met oog op een abortus. Op 

dat moment zijn de betrokkenen al in Engeland maar ze keren terug. Uiteindelijk wordt de zaak 

overruled door een uitspraak van het Ierse Supreme Court dat stelde dat “een reëel en vaststaand 

gevaar voor het leven van de moeder, te onderscheiden van de gezondheid, een abortus op grond van 

artikel 40.3.3 toeliet”. Hierin ligt dan ook het belang van de ‘X-case’. Hoewel het Hof van oordeel was 

dat in casu aan deze vereisten was voldaan omdat het meisje verklaarde zelfmoord te plegen 

wanneer zij verplicht zou worden het kind van haar verkrachter te houden, liet het toch na enige 

verduidelijking te brengen met het oog op het invullen van deze vereisten. 270 Dit gebrek aan 

verduidelijking omtrent wat nu onder “een reëel en vaststaand risico voor de gezondheid van de 

vrouw” moet worden begrepen,  is tot vandaag voorwerp van kritiek. 

C. Open Door Counseling and Dublin Well Woman Clinic Ltd versus Ireland 

132. Laatstgenoemde zaak en Open Door Counseling and Dublin Well Woman Clinic Ltd versus Ireland 

vormden samen de voorbode van een reeks van drie nieuwe referenda. De ‘Open door’-zaak draaide 

opnieuw rond het verspreiden van informatie over abortus. Uiteindelijk heeft de organisatie die 

verantwoordelijk was voor het verspreiden van de abortusinformatie gelijk gekregen voor het 
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Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof stelde dat het verbod op informatie een inbreuk 

zou betekenen op het door artikel 10 EVRM gewaarborgde recht op vrije meningsuiting. 271  

 

§5.Referenda 1992 en 2002 

133. Naar aanleiding van de uitspraak in de X-case reageerde de Ierse regering in 1992 met een 

referendum waarin drie mogelijke aanpassingen van het omstreden artikel 40.3.3 aan het Ierse volk 

werden voorgelegd. Twee voorstellen haalden het. Het eerste voorstel wilde grondwettelijk 

vastleggen dat het gevaar voor zelfmoord niet aanvaard is als geoorloofde indicatie voor abortus. Dit 

werd met tweederde meerderheid verworpen. Een tweede voorstel wilde verduidelijken dat artikel 

40.3.3. van de Grondwet niet afdoet aan de vrijheid om naar het buitenland te trekken met het oog 

op abortus. Het derde voorstel wilde het verspreiden van informatie omtrent legale abortusdiensten 

in het buitenland grondwettelijk toestaan. De laatste twee haalden het wel. Deze referenda 

resulteerden in een dertiende amendement van het artikel 40.3.3 van de Grondwet waaraan het 

volgende werd toegevoegd:  

“…This subsection shall not limit freedom to travel between the State and another state. This 

subsection shall not limit freedom to obtain or make available, in the State, subject to conditions as 

may be laid down by law, information relating to services lawfully available in another State.”  

Vervolgens werd in 1995 een ‘Regulation of Information (about Services outside the State for the 

Termination of Pregnancies) Act’ ingevoerd, een kader om de verspreiding van abortus-info te regelen.    

Een voorstel dat de voorwaarden waaronder een abortus dan wel in Ierland kon plaatsvinden wilde 

verduidelijken, met name wat “a real and substantial risk to the life, as distinct from the health, of the 

mother” is, haalde het niet. Dit werd en wordt nog steeds sterk betreurd door medici die 

benadrukken dat zij heldere richtlijnen nodig hebben omtrent de zorgvuldige medische praktijk 

indien zij met een vraag om zwangerschapsafbreking worden geconfronteerd door een vrouw die zich 

in een risicovolle toestand meent te bevinden.272  

In 2002 werd opnieuw een referendum gehouden. Dit poogde artikel 40.3.3. van de Grondwet te 

linken met de wet voor de bescherming van menselijk leven in zwangerschap van 2002. Bovendien 

werd voorgesteld om de gevraagde verduidelijking betreffende een toegelaten abortus vast te leggen. 

Het werd helaas, weliswaar met een nipte meerderheid, verworpen. En hiermee is er dus nog steeds 

geen duidelijkheid omtrent de precieze voorwaarden waaraan een abortus om het leven van de 
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zwangere vrouw te redden, moet voldoen om geoorloofd te zijn. Artsen staan dan ook zeer 

terughoudend tegenover zwangerschapsafbreking uit vrees voor vervolging.273 

AFDELING II. A, B & C V. IRELAND  

134. De veroordeling van Ierland in A, B and C versus Ireland is na de X-case een nieuwe belangrijke 

stap in de richting van toegang tot veilige abortus in Ierland. Het blijft echter wachten op een 

wetswijziging die artsen garandeert dat ze, op voorwaarde dat zij zich aan de richtlijnen houden, niet 

vervolgd zullen worden wanneer zij ingaan op een vraag om abortus.274 

§1.Feiten  

135. In 2005 stapten drie vrouwen, 2 Ierse en 1 Litouwse maar allen in Ierland woonachtig, naar het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens omdat zij meenden dat de Ierse abortuswetgeving 

strijdig is met hun fundamenteel recht op privacy. De vrouwen waren alle drie ongewenst zwanger. A 

voerde hiervoor als reden aan dat zij in moeilijke sociale omstandigheden verkeerde. B wilde abortus 

wegens een verhoogd risico op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Ook C is naar Engeland 

gereisd om haar zwangerschap daar te laten onderbreken. Zij was op dat moment net gestopt met 

chemotherapie naar aanleiding van een zeldzame kanker waaraan zij leed. Dokters hadden haar 

verteld dat ze niet met zekerheid konden zeggen wat de gevolgen van de chemo op haar 

zwangerschap zouden zijn.275 

§2.Uitspraak  

A. Argumenten eiseressen  

136. De vrouwen waren ervan overtuigd dat de Ierse abortusbepalingen in strijd waren met hun recht 

op de bescherming van hun privé- en familieleven en hun recht op fysieke integriteit. Zij 

argumenteerden bovendien dat het recht op leven van de ongeborene geen onvoorwaardelijk recht 

is en dat het strenge abortusbeleid in Ierland in scherp contrast staat met het beleid in andere 

Europese lidstaten dat volgens hen een consensus vertoont in het voordeel van een soepeler regime. 

Daarnaast klaagde C het ontbreken van richtlijnen met betrekking tot de voorwaarden voor een 

geoorloofde zwangerschapsafbreking, aan. Omdat geen Ierse arts wist onder welke voorwaarden hij 

een legale abortus kon uitvoeren en hij dus vrij van strafvervolging handelde, voelde zij zich 
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gedwongen om naar Engeland te gaan met oog op een abortus. Nochtans had het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens in 2007 nog om dergelijke verduidelijkingen gevraagd in de zaak Tysiac 

versus Poland. 276 

B. Verweer Ierse regering  

137. Het standpunt van de Ierse regering was dat het Hof een lidstaat niet kon opleggen om bepaalde 

types zwangerschapsafbreking toe te laten, zeker niet in Ierland nu het verbod op abortus daar 

grondwettelijk is ingebed. Zij ging in tegen het argument van de eiseressen dat  er een Europese 

consensus zou bestaan ten voordele van een eerder flexibel abortusregime door te stellen dat de 

voorwaarden voor een geoorloofde abortus in Europa sterk varieerden. De klacht van C dat er geen 

richtlijnen voorhanden zijn, verwierp zij door te zeggen dat een arts in gesprek met de betrokken 

vrouw beslist of er al dan niet sprake is van een gevaar voor het leven van de vrouw. Tenslotte merkte 

de Ierse regering op dat een vrouw zich steeds tot het Grondwettelijk Hof kan richten wanneer zij niet 

akkoord gaat met de beslissing van een dokter.277  

C. Oordeel EHRM   

138. In haar redenering stelde het Hof eerst en vooral dat artikel 8 EVRM dat het recht op privacy 

beschermt, geen grond is voor een ‘recht op abortus’. Het Hof stelde wel dat het verbod van een 

abortus om tegemoet te komen aan de precaire gezondheids- of welzijnssituatie van de vrouw in 

kwestie, in het bereik van artikel 8 EVRM kan komen. In deze zaak is de beperking echter 

gerechtvaardigd, zegt het Hof, omdat Ierland hiermee morele waarden wil beschermen waarvan het 

Ierse volk zelf het belang heeft uitgedrukt aan de hand van een referendum. Aangezien deze morele 

en ethische waarden in de Grondwet vastgelegd zijn, beschikt de Ierse regelgever over een ruime 

appreciatiemarge om de nodige restricties op te leggen om deze grondwettelijke regels te realiseren. 

Hoewel het Hof vaststelde dat een meerderheid van de Europese lidstaten er een flexibeler 

abortusregime op nahield, beklemtoonde zij dat dit niet noodzakelijk betekent dat hierdoor de 

appreciatiemarge van Ierland vernauwt. De aanvang van de bescherming van het recht op leven van 

de ongeborene valt eveneens binnen de appreciatiemarge van de lidstaten. A en B meenden dat het 

verbod op abortus om het welzijn en de gezondheid van de vrouw in kwestie te vrijwaren hen in hun 

fundamentele rechten schond, terwijl dit door de grens over te steken kon voorkomen worden. Het 

Hof oordeelde dan ook dat er geen schending was van het recht op bescherming van het privé-leven 

van A en B.278 

                                                           

276
 EHRM, Tysiac v. Poland, 2007. 

277
 C. STAUNTON, “News & Views. As easy as A, B and C: Will A, B and C v. Ireland be Ireland’s wake-up call for 

abortion rights?”, European Journal of Health Law 2011, 18, 213-214. 
278

 S. MC GUINNESS, “A, B and C leads to D (for delegation)”, Med Law Rev 2011, (3), 476-491. 



84 

Ten aanzien van C erkende het Hof dat het ontbreken van enige richtlijnen en verduidelijkingen 

omtrent wanneer een abortus in eigen land dan wel geoorloofd is en de strafbepalingen 

geformuleerd door de ‘Offences against the Person Act’ van 1861 met zich meebrachten dat vele 

artsen weigerden een zwangerschapsafbreking uit te voeren, ook al meenden zij dat deze onder de 

uitzondering viel. Het Hof ging niet akkoord met het argument van de Ierse regering dat C het 

Grondwettelijk Hof had kunnen raadplegen. Het Europees Hof oordeelde immers dat een 

grondwettelijk hof niet het juiste forum is om na te gaan wanneer een abortus geoorloofd is. Omdat 

C omwille van voorgaande redenen in onzekerheid verkeerde en er geen geschikte procedures 

voorhanden waren om verduidelijking te bekomen oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens op 16 december 2010 dat C wel in haar privacy en integriteit geschonden was. Ierland werd 

veroordeeld tot het betalen van een morele schadevergoeding van 15 000 euro aan C.279 

D. Conclusie 

139. De zaak A, B and C versus Ireland heeft vooral direct belang voor artsen en vrouwen in Ierland 

die ijveren voor duidelijke richtlijnen omtrent een geoorloofde abortus in hun land. Het kan alleen 

maar bevestigd worden dat er een tendens is in Europa die abortus toelaat om redenen van 

gezondheid en welzijn van de moeder. Het valt dan ook op dat A en B geen gelijk kregen voor de 

rechter in Straatsburg. Tot op vandaag moet een vrouw in Ierland die een abortus wil omwille van 

gezondheids- en/of welzijnsredenen maar wiens leven niet in reëel en vaststaand gevaar is, naar het 

buitenland. Hopelijk draalt de Ierse regering niet lang meer en brengt zij gauw verduidelijkingen die 

in eigen land een therapeutische abortus om het leven van de vrouw te redden, die immers bij 

grondwet is toegestaan, mogelijk maken.  

E. Commentaar  

140. Recent heeft de Ierse regering de invoering van de ‘Private Members’ Bill’ verworpen. Deze wet 

zou de uitspraak van het Ierse Supreme Court in de X case implementeren. Het Hof stelde dat abortus 

geoorloofd is wanneer het leven van de vrouw in gevaar is (onder andere wanneer de vrouw 

zelfmoordneigingen heeft).280 Sinds deze uitspraak in 1992 is immers nog steeds geen wettelijke 

verankering gebeurd. Bovendien zou de ‘Private Members’ Bill’ de Ierse regelgeving aan de uitspraak 

van het Europees Hof van de Rechten van de Mens van 16 december 2010 aanpassen. Het valt dan 

ook te betreuren dat het wetsvoorstel geen steun kende.  
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Hoofdstuk 5. Tussenbesluit  

 

141. Bij het onderzoeken en vergelijken van abortusregelgeving binnen Europa vallen onmiddellijk de 

grote verschillen op. Omdat abortus een ethisch-gevoelig en fundamenteel menselijk thema is, is de 

regelgeving daaromtrent sterk verbonden met de (al dan niet religieuze) tradities van een land. 

Anderzijds moet het belang van abortuswetgeving worden gerelativeerd. De ratio legis van een wet is 

niet steeds wat de praktijk uiteindelijk brengt, dit is des te meer waar met betrekking tot 

zwangerschapsafbreking.  

Wat Nederland betreft, is het opmerkelijk dat er veel meer en vaak tot in het detail geregeld wordt 

dan bij ons. Zo zorgt de Deskundigencommissie die specifiek in het kader van 

zwangerschapsafbrekingen na 24 weken werd ingericht voor een duidelijke richtlijn in verband met 

het zorgvuldig handelen ter zake. Het door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en 

Gynaecologie opgestelde Modelreglement late zwangerschapsafbreking is iets waar verloskundigen in 

België alleen maar van kunnen dromen. Ook al is dit modelreglement geen wet, het is toch een grote 

houvast voor al wie meewerkt aan late zwangerschapsafbrekingen. In België zijn nog teveel grijze 

zones die de praktijk verlammen. Anderzijds is het feit dat de Nederlandse Deskundigencommissie 

late zwangerschapsafbreking rechtstreeks aan het Openbaar Ministerie rapporteert geen aansporing 

voor artsen om een geval van late abortus te melden. Toch is het in ieder geval interessant om over 

de grens te kijken.  

De republiek Ierland heeft zich niet voor niets afgescheurd van het Verenigd Koninkrijk want het is 

een land dat zeer sterk vasthoudt aan zijn tradities. Ierland staat met zijn abortusbeleid samen met 

Malta aan de Europese top wat strenge abortusregelgeving betreft. Jaarlijks trekken zo’n 4000 à 5000 

Ierse vrouwen naar Engeland en Wales om daar abortus te plegen. Hoewel de Ierse Grondwet 

zwangerschapsafbreking toestaat om het leven van de vrouw te redden,  staat er anderzijds nog 

steeds een levenslange celstraf op abortus, geformuleerd door een wet van 1861(!). Wanneer zal 

Ierland zich schikken naar de uitspraak van Europees Hof van de Rechten van de Mens? Een andere 

mogelijkheid is dat de Ieren hun Grondwet aanpassen in de zin dat abortus niet meer mogelijk is 

wanneer een vrouw in levensgevaar verkeert. Aangezien een referendum met een dergelijk voorstel 

weinig kans heeft op slagen, lijkt het erop dat de enige optie inhoudt dat de Ierse regering eindelijk 

verduidelijking brengt omtrent het geoorloofde geval van zwangerschapsafbreking en dat zij voorziet 

in een beroepsmogelijkheid voor vrouwen die menen onder de ‘X-criteria’ te vallen.    
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DEEL IV.  PRENATALE DIAGNOSTIEK & PATIËNTENRECHTEN 

Hoofdstuk 1. Wat is prenatale diagnostiek 

AFDELING I.  INLEIDING 

142. In België worden zwangerschappen in het algemeen medisch zeer goed opgevolgd. Deze 

raadplegingen verspreid over de duur van de zwangerschap willen enerzijds de gezondheid van de 

zwangere vrouw bewaken maar anderzijds ook de ontwikkeling van het ongeboren kind nagaan.281 

‘Als de baby maar gezond is!’, een banale uitspraak maar toch zeer essentieel. Zeker in tijden waarin 

zwangerschap zoveel meer is geworden dan alleen maar blij uitkijken naar de geboorte van het 

verwachte kind. Door de ontwikkeling van de medische wetenschap krijgen toekomstige ouders via 

prenatale onderzoeksmethoden de mogelijkheid om (een verhoogd risico op) genetische en 

structurele afwijkingen bij hun ongeboren kind vroegtijdig op te sporen. Prenataal testen lijkt op die 

manier op ‘testen of mijn kind gezond is’.282 Gelukkig komen aangeboren afwijkingen relatief weinig 

voor. Slechts bij 4 op 100 zwangerschappen wordt voor of na de geboorte een aandoening 

vastgesteld.283 

 

Binnen de verloskunde vormt het prenataal onderzoek naar aangeboren afwijkingen een belangrijk 

onderdeel. Hierbij is ook de mogelijkheid tot afbreking van de zwangerschap soms aan de orde. 

Aan elke zwangere vrouw wordt prenataal onderzoek vandaag voorgesteld. Gewoonlijk is dat de 

routine prenatale screening. Soms gaat men meer gericht onderzoeken wanneer de ouders tot een 

risicopopulatie behoren omdat ze bijvoorbeeld drager zijn van een erfelijke aandoening.  

Uitgebreid prenataal onderzoek valt in ieder geval aan te raden wanneer de vrouw ouder is dan 35 

jaar. De kans op de chromosoomafwijking trisomie 21284 verhoogt immers naarmate de vrouw ouder 

is. Wanneer er zich in de familie van de ouders bepaalde afwijkingen voordoen zoals bijvoorbeeld het 

neurale buisdefect spina bifida, is de kans groter dat ook het ongeboren kind aan deze aandoening 

lijdt. Ook andere erfelijke aandoeningen of aangeboren afwijkingen kunnen tijdens prenataal 

onderzoek worden vastgesteld. 

Anderzijds moet er ook gewezen worden op de relativiteit van dergelijk onderzoek. Het is niet zo dat 
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indien bij het prenataal onderzoek geen afwijkingen worden vastgesteld, de baby zeker volledig 

‘gezond’ is. Er blijft altijd een kans dat er toch aangeboren afwijkingen zijn die niet prenataal konden 

worden opgespoord of die zich pas later zullen ontwikkelen. 

 

Prenatale diagnose is dus geen resultaatsverbintenis. Een gynaecoloog doet er goed aan de zwangere 

die op raadpleging komt, hiervan op de hoogte te brengen.285 Niet alleen is het waar dat fouten altijd 

kunnen, bovendien kunnen de omstandigheden zo zijn dat het onmogelijk is om bepaalde 

aandoeningen bij de foetus te zien. De foetus kan een bepaalde houding aannemen in de 

baarmoeder waardoor het heel moeilijk is om aan grondig echografisch onderzoek te doen. Extreme 

zwaarlijvigheid van de zwangere vrouw bemoeilijkt net zo het uitvoeren van een grondige echografie. 

Tenslotte zijn er, zoals gezegd, afwijkingen die nog steeds niet kunnen worden gezien, denk maar aan 

mentale stoornissen (bijvoorbeeld autisme).  

 

Het is cruciaal dat prenatale diagnostiek steeds gebeurt met een therapeutisch oogmerk, om 

afwijkingen in hoofde van de foetus vroegtijdig op te sporen. Wanneer men om louter eugenetische 

redenen (bijvoorbeeld omdat men per se een meisje wil) prenataal gaat onderzoeken, kunnen we 

spreken van ongeoorloofde indicaties.  

AFDELING II. HUIDIGE PRAKTIJK  

143. De wetenschap van de prenatale diagnostiek is door de jaren heen enorm geëvolueerd.  

Hierna volgt in grote lijnen een overzicht van wat er vandaag aan prenatale screening wordt 

toegepast tijdens een ‘normale zwangerschap’286. In dit werk wordt niet dieper ingegaan op de details 

van de technieken die voor het stellen van prenatale diagnoses worden gebruikt. Het globaal 

overzicht echter werd onontbeerlijk geacht met het oog op een goed begrip van wat volgt.   

 

In het eerste trimester van de zwangerschap gebeurt een prenataal onderzoek dat uit twee 

componenten bestaat. Tussen de 11 en 14 weken vindt enerzijds een echografische meting van de 

kruin-romp-lengte of CRL (crown to rump length) plaats, gecombineerd met de meting van de dikte 

van de nekplooi of NT (Nuchal Translucency). Anderzijds gebeurt er in deze fase een bloedafname  

waarbij het niveau van het papa-eiwit (of Pregnancy Associated Placental Protein-A) als indicator voor 
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chromosomale afwijkingen wordt gebruikt. Een verdikte nekplooi kan wijzen op zeer uiteenlopende 

afwijkingen. Het kan gaan om een genetische (chromosomale) afwijking, een infectie, een 

hartafwijking,… Belangrijk is dat deze test geen concrete diagnose stelt. Het is namelijk een 

screeningstest die enkel een verhoogd risico op chromosomale (voornamelijk het syndroom van 

Down) en enkele andere afwijkingen aangeeft. Het is dus in essentie een kansberekening.  

Pas wanneer deze screening een afwijkend resultaat toont, zal, indien de vrouw in kwestie dat wenst, 

worden overgegaan tot een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest om een chromosoomafwijking bij 

de foetus uit te sluiten. Ook andere zeer zware afwijkingen, zoals het ontbreken van een ledemaat of 

de schedelstructuur, kunnen op dit moment van de zwangerschap al worden waargenomen. 

Tussen de 18 en de 23 weken, in het tweede trimester van de zwangerschap, zal de gynaecoloog 

opnieuw een echografie uitvoeren. Dit duidt men ook wel aan als de ‘structurele echo’. Op dat 

moment van de zwangerschap zijn de vorming en ontwikkeling van de organen van de foetus volop 

aan de gang. Het is dan ook het uitgelezen moment om de ongeborene letterlijk van kop tot teen te 

bekijken. 

Tenslotte gebeurt er een derde echo in het derde trimester, idealiter tussen de 30e en 32e 

zwangerschapsweek. Nu wordt vooral de groei van de ongeborene nagegaan.287 

 

Het hiervoor beschreven schema is het ideale verloop van de routine screening. Verschillende 

omstandigheden kunnen met zich meebrengen dat de tijdstippen waarop de echo's het beste 

plaatsgrijpen, niet kunnen worden gerespecteerd. Denk dan bijvoorbeeld aan de situatie waarin de 

vrouw pas in het tweede semester voor het eerst merkt dat ze zwanger is of voor het eerst bij de 

gynaecoloog komt. 

 

Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsuitkeringen betaalt drie echo's terug.288 Het komt wel 

eens voor dat gynaecologen bovenop deze drie terugbetaalde echografieën op de aan te raden 

tijdstippen in de zwangerschap, op andere momenten echo’s uitvoeren. Soms gebeurt dit omdat de 

zwangere vrouw daar zelf om vraagt. Deze echo’s worden spottend ook wel ‘pret-echo’s’ genoemd.  

Het is wel degelijk van belang en sterk aan te raden het schema van één echo per trimester te 

respecteren omdat er op die manier een goede opvolging kan gebeuren van de ontwikkeling van het 

kind. De gynaecoloog moet er in ieder geval op toezien dat hij op de hiervoor opgesomde tijdstippen 

de tijd neemt voor grondig echografisch onderzoek. 

 

Echografiëen en bloedafnames zijn geen invasieve technieken. Omwille van het niet-invasieve 

karakter van de testen waarmee men aan prenatale screening doet, zien zwangere vrouwen vaak 
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geen reden om deze onderzoeken te weigeren wanneer zij worden voorgesteld. Deze testen houden 

bovendien geen enkel gevaar in voor de gezondheid van de vrouw noch voor de ongeboren foetus. 

Elk ouderpaar wil graag horen dat alles in orde is. Het idee dat men ook van prenataal onderzoek kan 

afzien, wordt bijna ondenkbaar. Dit noemt E. GEELEN ook wel 'de zuigende kracht' van de prenatale 

testen.289   

En toch is er een keerzijde. Wie zomaar even een kansberekenende test doet om te horen dat alles 

goed verloopt, kan wel eens bedrogen uitkomen. Wanneer het resultaat van een prenataal onderzoek 

aangeeft dat er een verhoogd risico is op een afwijking bij het nog ongeboren kind, valt men even stil. 

Zo’n nieuws slaat in als een bom. Nochtans krijgt men door de screening zelf te weinig informatie om 

te zeggen of er nu wel degelijk sprake is van een aandoening en zo ja in welke graad die dan moge 

voorkomen. Om die informatie te vergaren moet men een stap verder gaan en uitsluitsel trachten te 

bekomen door middel van meer ingrijpende, invasieve technieken. De meest voorkomende zijn de 

vruchtwaterpunctie en de vlokkentest. Om zekerheid te hebben over het genetisch materiaal van de 

vrucht heeft men immers cellen van de baby (vruchtwaterpunctie) of van de moederkoek 

(vlokkentest) nodig. Er kan ook om andere redenen naar deze technieken gegrepen worden, 

bijvoorbeeld bij een koppel dat al eerder een kindje met een erfelijke afwijking heeft gehad of 

wanneer één van beide ouders drager is van een erfelijke aandoening of deze voorkomt in de nabije 

familie. Ook wanneer de zwangere vrouw in het begin van de zwangerschap een infectie heeft 

opgelopen, worden deze onderzoeken voorgesteld.  

Een belangrijk neveneffect van deze invasieve technieken is dat er door de punctie een lekkage van 

vruchtwater kan ontstaan. Dit heeft als gevolg dat de zwangerschap niet verder doorgaat. Er is één 

kans op tweehonderd dat er een miskraam plaatsvindt. 

 

Deze manier van werken in de prenatale diagnostiek komt uiteraard niet zomaar uit de lucht gevallen 

maar is wel degelijk een implementatie van richtlijnen. Die richtlijnen zijn zowel van nationale (VVOG 

Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) als van internationale (ISUOG International 

Society of Ultrasound of Obstetrics en Gynaecology) aard en kennen een hoge wetenschappelijke 

waarde. De methode die deze richtlijnen vooropstelt wordt ook wel ‘the good medical practice’ 

genoemd.  
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Hoofdstuk 2. Patiëntenrechten in het kader van prenatale diagnostiek 

AFDELING I. DE WET PATIENTENRECHTEN VAN 22 AUGUSTUS 2002 

144. Sinds 6 oktober 2002 is de wet betreffende de rechten van de patiënt van toepassing.290 Deze 

werd in detail gewijzigd op 13 december 2006 en nader uitgevoerd bij de koninklijke besluiten van 1 

april 2003 tot regeling van de samenstelling en de werking van de Federale Commissie ‘rechten van 

de patiënt’ en van 8 juli 2003 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan de ombudsfunctie 

in de ziekenhuizen moet voldoen.  

Volgens de memorie van toelichting stipuleert de Wet Patiëntenrechten het minimale 

beschermingsniveau dat moet gerespecteerd worden.  

Deze wet heeft voor het eerst regelgeving vastgelegd betreffende de juridische verhoudingen tussen 

patiënten en zorgverstrekkers. Daarnaast heeft deze als bedoeling bestaande gezondheidsrechtelijke 

normen te bekrachtigen, harmoniseren, codificeren en verduidelijking te brengen omtrent het 

inzagerecht in het dossier van de patiënt. Vernieuwend is verder dat de wet een aantal normen heeft 

ingevoerd betreffende de vertegenwoordiging van volwassen onbekwame patiënten, met betrekking 

tot de juridische waarde van voorafgaande wilsverklaringen en over klachtenbemiddeling en –

behandeling. Tenslotte deed de Wet Patiëntenrechten een poging tot het invoeren van centrale 

ziekenhuisaansprakelijkheid en wijzigde zij de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-

overeenkomsten in patiëntvriendelijke zin.291  

 

Het toepassingsgebied van de wet is bewust zeer breed geformuleerd. ‘Gezondheidszorg’ wordt door 

artikel 2 omschreven als: “diensten verstrekt door een beroepsbeoefenaar en met het oog op het 

bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren van de gezondheidstoestand van de 

patiënt of om de patiënt bij het sterven te begeleiden.”  

Hieruit kunnen we concluderen dat ook de niet-curatieve handelingen van de prenatale diagnose 

hieronder vallen. Bovendien wordt met  ‘beroepsbeoefenaar’ niet enkel verwezen naar artsen. De 

plichten die in de Wet Patiëntenrechten geformuleerd worden, moeten worden toegepast door alle 

klassieke beroepen geregeld bij KB 78 tot regeling van de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg 

zowel als de beoefenaars van niet-conventionele praktijken in de zin van de nog niet in werking 
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getreden wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, 

de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen.  

 

Verder zal vooral worden ingegaan op het aan elke patiënt toegekende recht op informatie maar 

vooral op het recht op toestemming toegepast binnen het kader van de prenatale diagnostiek omdat 

ook hier enkele juridische vragen kunnen worden gesteld die sterk gelinkt zijn met late 

zwangerschapsafbreking.  

AFDELING II.  RECHT OP INFORMATIE 

145. Artikel 7 van de Wet Patiëntenrechten geeft de patiënt ten opzichte van de beroepsbeoefenaar 

een afdwingbaar recht op “alle hem betreffende informatie die nodig is om inzicht te krijgen in zijn 

gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie daarvan”. Dit noemt men ook wel het recht op 

‘diagnose-informatie’. Deze informatie dient onderscheiden te worden van de 

behandelingsinformatie waarover verder meer. De zwangere vrouw kan conform §2, tweede zin 

vragen dat deze informatie haar schriftelijk wordt bevestigd. In het kader van prenatale diagnostiek 

zal een arts daar niet toe geneigd zijn omdat prenatale onderzoeken geen resultaatsverbintenissen 

zijn. Het is immers altijd mogelijk dat iets over het hoofd wordt gezien, niet noodzakelijk omwille van 

een fout van de arts. 

Toegepast op de situatie van prenatale diagnostiek, betekent dit dat een zwangere vrouw die bij haar 

gynaecoloog op consultatie komt, het recht heeft om alle informatie te krijgen die de arts vergaart 

door het stellen van prenatale onderzoeken. Het gaat dan onder meer om de (schatting van de) duur 

van de zwangerschap, de positie van de embryo/foetus, de toestand van de moederkoek en meer 

specifiek of de arts (een toegenomen kans op) afwijkingen bij de ongeborene vaststelt.  

Verder heeft de wet van 22 augustus 2002 een juridische verankering ingevoerd van het ‘recht om 

niet te weten’, zij het dat dit recht wel aan voorwaarden is verbonden. De patiënt (hier is dit dus de 

zwangere vrouw) moet voorafgaand en uitdrukkelijk kenbaar hebben gemaakt dat zij het niet wenst 

te weten als er iets mis is met haar ongeboren kind. Uiteraard zal deze situatie zich amper voordoen. 

Bij een dergelijke wens zullen de ouders meestal op voorhand duidelijk stellen dat zij gewoonweg 

geen prenataal onderzoek of toch zeker geen onderzoek naar afwijkingen willen. In deze hypothese 

zal men het doorgaans wel willen weten of het kind aan een bepaalde afwijking lijdt zodat men zich 

hier zo goed mogelijk op kan voorbereiden. Dit verzoek om niet te weten van de patiënt wordt in elk 

geval opgetekend in of toegevoegd aan het patiëntendossier.292 Het initiatief kan ook uitgaan van de 

beroepsbeoefenaar zelf omdat hij meent dat het verzwijgen van bepaalde diagnose-informatie in het 
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belang is van de patiënt. Dit is de therapeutische exceptie.293 Ook dit zal zich in de situatie van 

prenatale diagnostiek normaal niet voordoen.  

AFDELING III.  RECHT OP TOESTEMMING – INFORMED CONSENT 

§1. Onderscheid met recht op diagnose-informatie  

146. Diagnose-informatie is iets anders dan toestemmingsinformatie. Toestemmingsinformatie maakt 

deel uit van het recht van een patiënt om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in 

iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar. De diagnose-informatie zal normalerwijze de 

toestemmingsinformatie voorafgaan. Het is nogal wiedes dat vooraleer een arts of andere 

beroepsbeoefenaar een bepaalde medische tussenkomst stelt, hij eerst moet weten of de patiënt in 

kwestie hiermee akkoord gaat. Vooraleer de patiënt een bepaalde behandeling ondergaat, zal hij van 

zijn kant willen weten wat de behandeling precies inhoudt en wat daarvan de gevolgen en risico’s zijn. 

Het recht op geïnformeerde toestemming is beter gekend onder z’n Engelse vorm ‘informed consent’. 

Het ‘informed consent’-beginsel is stilaan tot de basisprincipes van het medisch recht gaan horen.294  

 

Omwille van het toenemend belang en de groeiende betekenis ervan in de praktijk, zal er eerst even 

worden stilgestaan bij de grondslag van het ‘informed consent’-beginsel. Daarna worden de 

geldigheidsvoorwaarden van het principe overlopen. Verder zal er kort worden ingegaan op het 

fenomeen toestemmingsformulieren, de voornaamste voor- en nadelen ervan en de rol van deze 

formulieren in de situatie van prenatale diagnostiek.  

Over de sanctionering van de schending van het recht op ‘informed consent’ zal het hier niet gaan.  

§2. Grondslag  

147. R. D’HAESE beschrijft heel goed de basis van het ‘informed consent’ en de link met de 

bescherming geboden door persoonlijkheidsrechten algemeen. Hij formuleert het als volgt: 

“Onvermijdelijk bevinden medische ingrepen zich op het raakpunt van twee waarden: het streven van 

de geneeskunde naar een optimale gezondheidstoestand met de aantasting van de fysieke integriteit 

die er het gevolg van is enerzijds en het streven van de patiënt naar de eerbiediging van zijn 

persoonlijkheidsrechten anderzijds. Toch kunnen deze waarden elkaar raken zonder dat ze met elkaar 
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 Art. 7, §4 Wet Patiëntenrechten.   
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 H. NYS, “Geneeskunde: recht en medisch handelen”, in APR, Mechelen, Kluwer, 2005, 153.  
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in conflict hoeven te komen. Dit kan door op dit raakpunt de vereiste te plaatsen dat elke patiënt 

telkens geïnformeerd moet instemmen met de medische ingreep.”295 

 

148. Het ‘informed consent’-beginsel vindt zijn grondslag langs passieve zijde in het fundamentele 

recht op fysieke integriteit van eenieder dat deel uitmaakt van het recht op eerbiediging van zijn of 

haar privacy. Het recht op lichamelijke integriteit brengt met zich mee dat elke aantasting van de 

fysieke integriteit van het lichaam door een derde in beginsel ongeoorloofd is.296 Dit recht is 

grondwettelijk verankerd in België.297 Verder wordt het expliciet gewaarborgd door verschillende 

mensenrechtenverdragen.298 Het recht op geïnformeerde toestemming is langs actieve zijde een 

veruiterlijking van eenieders zelfbeschikkingsrecht 299  en in het bijzonder van een patiënt die 

doorgaans in een zwakke positie staat ten opzichte van de arts en ander medisch personeel.  

Het ‘informed consent’ maakt intussen deel uit van de medische deontologie300 en het wordt ook 

door de Belgische rechtspraak en rechtsleer erkend.301 

 

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 22 augustus 2002 kunnen alle patiënten in België zich 

beroepen op een afdwingbare rechtsgrond voor dit ‘informed consent’-beginsel.302  
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§3. Voorafgaande opmerking omtrent bijzonderheid van IC bij  prenatale diagnostiek 

149. Vooraleer verder te gaan moet het toch worden opgemerkt dat de situatie van prenatale 

diagnostiek geen doorsnee arts-patiëntrelatie betreft. Het is immers niet zo dat de zwangere vrouw in 

een behandeling toestemt die enkel haar treft. Er is een derde speler in het geding meer bepaald de 

ongeborene. De vraag stelt zich dan ook wat de rechten zijn van niet-geborenen in deze situatie nu 

eerder al gesteld is dat sommige invasieve onderzoeksmethoden het leven van de foetus in gevaar 

kunnen brengen. Civielrechtelijk gezien ben je pas een persoon wanneer je levend en levensvatbaar 

geboren bent. 303  Strafrechtelijk gezien start de bescherming bij de levende geboorte, 

levensvatbaarheid is hier niet vereist.304 T. VANSWEEVELT bevestigt het ontbreken van een consensus op 

Europees vlak over het juridisch statuut van het embryo en de foetus. Wel is er een tendens om te 

voorzien in bescherming in specifieke domeinen zoals medisch begeleide voortplanting en onderzoek 

op embryo’s. De juridische (en trouwens ook de wetenschappelijke) definitie van het beginnend leven 

valt volgens T. VANSWEEVELT net als het maken van een afweging tussen de belangen van de moeder 

en die van het ongeboren kind onder de (ruime) beoordelingsmarge van de lidstaten.305 In elk geval 

verdient de ongeboren vrucht bescherming want die bescherming vormt immers samen met het 

zelfbeschikkingsrecht van de zwangere vrouw de grondslag waarop onze huidige Wet 

Zwangerschapsafbreking is gestoeld. In het kader van prenatale diagnostiek staat dezelfde 

belangenafweging centraal: het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw versus het recht op bescherming 

van het leven van de ongeborene. Concreet betekent dit dat wanneer uit de niet-invasieve testen 

blijkt dat er geen verhoogd risico is op afwijkingen, een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie af te 

raden is wegens onnodig risicovol. Bij een therapeutische abortus na een negatieve prenatale 

diagnose kan tenslotte ook de hele gezinssituatie (inclusief de rol van de vermoedelijke vader) en het 

maatschappelijk draagvlak voor een gehandicapt kind binnen de familie een rol spelen.  

Bij de verdere lezing omtrent de rol van IC in prenatale diagnostiek moeten we ons dan ook bewust 

blijven van deze bijzonderheid in de situatie van prenatale diagnostiek.  

§4.Geldigheidsvoorwaarden  

150. Opdat er een geldige ‘informed consent’ bestaat moet de arts zijn informatieplicht vervullen en 

moet in hoofde van de patiënt toestemming aanwezig zijn.  
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A. Informatieplicht in hoofde van de arts  

1. Welke informatie?  

151. De informatieplicht in hoofde van de beroepsbeoefenaar heeft betrekking op alle informatie die 

de patiënt in kwestie nodig heeft om te kunnen beslissen of hij een bepaalde medische tussenkomst 

al dan niet wenst. Artikel 8, §2 stelt een aantal parameters voorop waarop die informatie minstens 

betrekking moet hebben. In de situatie dat een zwangere vrouw bij haar gynaecoloog op consultatie 

gaat en waarbij haar prenataal onderzoek wordt voorgesteld moet minstens het volgende worden 

meegedeeld:  

 wat de arts wil nagaan met de specifieke prenatale onderzoekstechniek (=doel van de ingreep); 

 de al dan niet invasieve en/of pijnlijke aard van een tussenkomst (= aard van de ingreep); 

 het risico op een miskraam in het geval van invasieve testen zoals de vlokkentest en de 

vruchtwaterpunctie. In dit kader doet een gynaecoloog er goed aan een zwangere erop te wijzen 

dat het stellen van een prenatale diagnose geen resultaatsverbintenis is. Hij kan dit doen door te 

bevestigen dat er zich dus nog altijd afwijkingen kunnen voordoen die ofwel niet kunnen gezien 

worden ofwel door omstandigheden zeer moeilijk waarneembaar zijn. Algemeen zijn bij het 

meedelen van risico’s de relevantie en specifiek de vermijdbaarheid ervan belangrijke elementen. 

Enkel die risico’s die zelfs bij een zorgvuldige uitvoering van de ingreep niet kunnen worden 

vermeden, moeten in ieder geval gemeld worden;306 

 de nevenwerkingen van de tests; 

 de financiële gevolgen, bijvoorbeeld  dat drie echo’s worden terugbetaald; 

 wat bij weigering van bijvoorbeeld een punctie of vlokkentest, dan bestaat de kans op het niet-

weten van eventuele afwijkingen bij de ongeborene;  

 alle andere door de zwangere vrouw of gynaecoloog in kwestie relevant geachte 

verduidelijkingen. Hierbij moet de arts rekening houden met de patiënt die hij voor zich heeft en 

wat deze naar zijn oordeel redelijkerwijze zou willen weten;307 

 de memorie van toelichting bij het wetsontwerp van de Wet Patiëntenrechten stelt dat de patiënt 

bovendien moet worden geïnformeerd met betrekking tot de wettelijke voorschriften aangaande 

de voorgenomen ingreep. Dit zal niet relevant zijn bij prenatale diagnostiek zelf maar wel 

wanneer er naar aanleiding van de diagnose geopteerd wordt voor een 

zwangerschapsafbreking.308 
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De gynaecoloog moet de zwangere in elk geval alle informatie verschaffen die zij nodig heeft om een 

belangenafweging te kunnen maken waarin zowel haar eigen zelfbeschikkingsrecht, het recht op 

leven van de ongeborene als de sociale context een rol spelen. Daarna kan zij beslissen om eventueel 

toe te stemmen tot de ingreep.  

2. Wie? 

152. Principieel is het de beroepsbeoefenaar die de behandeling of het onderzoek zal uitvoeren op 

wie de informatieplicht rust.309 Bij prenataal onderzoek zal dit in eerste instantie de gynaecoloog zijn. 

Het is denkbaar dat ouders die een bepaalde genetische achtergrond hebben waardoor hun kind een 

verhoogd risico loopt op afwijkingen worden doorverwezen naar een geneticus die specifiek 

onderzoek zal verrichten om uitsluitsel te geven omtrent het bestaan van chromosomale afwijkingen. 

Verder komt het voor dat een gynaecoloog die in een ziekenhuis tewerkgesteld is, beroep doet op 

een vroedvrouw of psycholoog om mensen op te vangen die te horen krijgen dat hun kind aan een 

ernstige afwijking zal lijden of dat de kans daarop groot is. Meestal zullen die mensen pas achteraf 

worden ingeschakeld en zal het de gynaecoloog zelf zijn die de relevante informatie voorafgaand aan 

een prenatale onderzoekstechniek aan de ouders meedeelt.  

 

153. Aan de andere kant is het sterk aan te raden dat de zwangere vrouw haar gynaecoloog 

voldoende inlicht met betrekking tot eventuele erfelijke aandoeningen die voorkomen in de naaste 

familie of bij eerdere kinderen. Er is rechtspraak die bevestigt dat er ook in hoofde van de patiënt een 

informatieplicht is.310 Al wordt deze stelling niet door iedereen zomaar aanvaard. In hoeverre kan 

immers een actieve informatieverschaffing van elke patiënt verwacht worden? Auteurs zijn het er 

doorgaans wel over eens dat een patiënt een fout maakt wanneer hij met opzet informatie 

achterhoudt of de vragen van de beroepsbeoefenaar niet goed beantwoordt. De arts mag in elk geval 

medewerking verwachten van zijn patiënt. Werkt deze niet mee, dan is minstens de 

vertrouwensrelatie met de beroepsbeoefenaar hierdoor geschonden. Ongetwijfeld doet de 

gynaecoloog er goed aan expliciet naar deze info te vragen om op die manier te vermijden dat de 

patiënt belangrijke informatie niet zou melden.311  

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

doc. 50, 1642/001, 25. 
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3. Wanneer? 

154. De wet stelt dat de informatie voorafgaandelijk en tijdig moet worden meegedeeld ten opzichte 

van het plaatsvinden van de ingreep.312 In het kader van prenataal onderzoek is het altijd aangewezen 

dat de vrouw in kwestie zo vroeg mogelijk in de zwangerschap weet heeft van eventuele afwijkingen 

bij haar kind. Wenst zij dan tot een zwangerschapsafbreking over te gaan, dan wacht zij daar best niet 

te lang mee. Hoe verder in de zwangerschap, hoe meer kans dat de ongeboren vrucht al 

levensvatbaar is. Er is nog steeds onzekerheid omtrent het legaal karakter van een zwangerschaps-

terminatie na levensvatbaarheid.313 

4. Hoe?  

155. Het spreekt voor zich dat de informatieverstrekking moet gebeuren in duidelijke taal en zo 

helder en volledig mogelijk.314 Het is van groot belang dat de gynaecoloog nagaat of de zwangere de 

informatie wel degelijk heeft begrepen. Zo’n medische uitleg omtrent afwijkingen bij een foetus kan 

vaak nogal technisch zijn. En toch is de behandelende arts het best geplaatst om dit uit te leggen.  

Het komt tegenwoordig wel vaker voor dat inzake prenatale diagnostiek folders zijn opgesteld met de 

bedoeling ouders te informeren over de prenatale screening die zal plaatsvinden. De basisinformatie 

zal hier in staan en kan concreet worden aangevuld in het gesprek voorafgaand aan het onderzoek. In 

geen geval kan zo’n brochure het mondeling gesprek vervangen.315 

B. Toestemming door de patiënt  

1. Waarvoor? 

156. Al komt het alsmaar minder voor, er zijn nog koppels die er bewust voor kiezen geen prenataal 

onderzoek te ondergaan dat verder gaat dan het controleren van de positie van de ongeboren vrucht 

en de toestand van de moederkoek.  

Het ‘informed consent’, geformuleerd door artikel 8, §1, eerste lid van de Wet Patiëntenrechten 

vereist dat vooraleer de gynaecoloog tot een tussenkomst overgaat, welke ook, hij over de 

toestemming van de patiënt (de zwangere vrouw) tot die betrokken tussenkomst moet beschikken. 

Het begrip ‘tussenkomst’ omvat ook prenatale onderzoeken of zij nu niet (echografie, 

bloedonderzoek) of wel invasief (vlokkentest, vruchtwaterpunctie) zijn.  
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2. Toestemmingsweigering  

Een zwangere vrouw heeft het recht om haar toestemming tot prenataal onderzoek te weigeren of in 

te trekken.316 De grond voor dit weigeringsrecht is net als het recht om geïnformeerd toe te stemmen 

gelegen in de fysieke integriteit van de patiënt maar steunt ook op de geneeskundige 

behandelingsovereenkomst tussen de beroepsbeoefenaar en de patiënt. Deze weigering kan zowel 

voorafgaand worden uitgedrukt als op het moment dat men voor de behandeling staat.  

Als een zwangere vrouw geen (invasief) prenataal onderzoek wenst is het aangeraden deze 

weigeringsbeslissing op te nemen in het patiëntendossier van de vrouw. Op die manier dekt een 

gynaecoloog zich in tegen latere discussies waarbij bijvoorbeeld zou worden beweerd dat een 

bepaalde afwijking bij het kind niet gezien is terwijl een normaal zorgvuldig arts in dezelfde 

omstandigheden dit wel had moeten zien. Hij moet de vrouw inlichten over de mogelijke gevolgen 

van haar beslissing. Het is niet omdat een patiënt een bepaalde ingreep weigert, dat hij daarmee 

afstand doet van het recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking zegt artikel 8, §4, derde lid Wet 

Patiëntenrechten. Van het weigeringsrecht kan slechts worden afgezien in het kader van het 

algemeen belang. 317 

3. Wie? 

157. Cruciaal bij prenatale diagnostiek is dat de geïnformeerde toestemming afkomstig is van de 

zwangere vrouw. De Wet Patiëntenrechten voorziet in een vertegenwoordigingsregeling voor het 

geval de patiënt in kwestie niet wils- of handelingsbekwaam is. Daarvoor wordt verwezen naar de 

artikelen 12 tot en met 15 van de wet.318 In praktijk komt een zwangere vrouw vaak met de 

vermoedelijke vader van de ongeborene op consultatie. Doorgaans beslissen zij dan ook samen te 

gaan voor uitgebreide prenatale diagnose of het zich onthouden daarvan. Aangezien een prenatale 

diagnose in principe slechts diagnosticerend van aard is, heeft de toestemming ertoe minder 

verstrekkende gevolgen dan inzake de beslissing tot zwangerschapsafbreking. Uiteraard is het ook in 

de situatie van prenatale diagnostiek te verkiezen dat beide partners het eens zijn en samen een 

belangenafweging maken.  

4. Hoe?  

158. In principe moet de toestemming uitdrukkelijk zijn maar ook een impliciete toestemming is 

geldig. Een principiële uitdrukkelijke toestemming vereist niet dat deze sowieso schriftelijk is. Ook een 

expliciete mondelinge toestemming is aanvaard. Zowel de patiënt als de beroepsbeoefenaar kan 
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echter vragen dat deze schriftelijk wordt vastgelegd. Bij prenatale diagnostiek zal het veeleer de 

gynaecoloog zijn die hierom verzoekt omdat hij zich op die manier tracht in te dekken tegen 

eventuele aansprakelijkheidsvorderingen achteraf. Daarnaast is het schriftelijk bevestigen van de 

toestemming een manier om de patiënt verantwoordelijk te stellen voor deze beslissing.319  

De impliciete toestemming kan worden afgeleid uit hetgeen de patiënt zegt of uit zijn gedrag. Indien 

een zwangere vrouw spontaan haar buik ontbloot voor een echografie mag een gynaecoloog ervan 

uitgaan dat zij hiermee instemt. De memorie van toelichting bij de Wet Patiëntenrechten stelt dat een 

impliciete toestemming van de patiënt een volwaardige toestemming is op voorwaarde dat het 

gedrag van de patiënt ondubbelzinnig is en steunt op kennis van zaken.320  

Ook de Orde van geneesheren is voorstander van de erkenning van de impliciete toestemming. Zij 

meent dat het verplicht stellen van de expliciete toestemming een onterechte juridisering van de 

arts-patiëntrelatie zou creëren. Zij gaat zelfs verder en meent dat de impliciete toestemming in de 

praktijk als uitgangspunt moet dienen tenzij de vooropgestelde onderzoeken een reëel 

gezondheidsrisico inhouden.321 

§5.Toestemmingsformulieren   

159. Gepaard gaand met de evolutie naar meer en meer aandacht voor ‘informed consent’ in de 

gezondheidszorg, is er het toenemend gebruik van schriftelijke zorgafspraken. Wettelijke 

verplichtingen maar ook praktische, beleidsmatige en redenen van defensieve aard liggen daarvan 

aan de oorzaak.322 Er bestaan twee grote groepen schriftelijke zorgafspraken. Enerzijds schriftelijke 

zorgafspraken met betrekking tot het levenseinde van de patiënt en anderzijds 

toestemmingsformulieren bij therapeutische of esthetische zorgverlening.323 Het is over die laatste 

vorm dat we het hier zullen hebben.  

A. Wat is een toestemmingsformulier? 

160. Een toestemmingsformulier is de veruiterlijking van een wens om een uitdrukkelijke en 

schriftelijk bevestigde ‘informed consent’. Zo’n formulier gaat doorgaans uit van de beroeps-

beoefenaar of de instelling waarin deze is tewerkgesteld. Hoewel hiervan het meest gebruik wordt 
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gemaakt bij zogenaamde ‘electieve’ ingrepen, komt het in de praktijk stilaan vaker voor dat men ook 

bij prenatale screening een toestemmingsformulier laat invullen.324 

Deze evolutie wordt zeker niet ‘alleen maar’ positief ervaren. De voordelen ervan liggen vooral in de 

duidelijkheid omtrent de wil van de patiënt en zij komen de beroepsbeoefenaar ten goede bij 

eventuele discussie achteraf.  

De reden waarom de Federale Commissie Rechten van de Patiënt het gebruik van 

toestemmingsformulieren enigszins wil ontraden is omdat zij een standaardisering betekenen van de 

arts-patiëntrelatie. De Wet Patiëntenrechten heeft de toepassing ervan afhankelijk gemaakt van een 

akkoord van de andere partij.325 

B. Vormen 

161. Nergens zijn er wettelijke voorschriften te bespeuren die van toepassing zijn op 

toestemmingsformulieren, zelfs niet in de Wet Patiëntenrechten. Toestemmingsformulieren kunnen 

verschillende vormen aannemen en daarmee gepaard gaand, verschillende functies vervullen.  

Zij kunnen bedoeld zijn als loutere ondersteuning van de aan de patiënt meegedeelde informatie 

voorafgaand aan een specifiek onderzoek of een behandeling. Dit gebeurt dan meestal door middel 

van brochures met betrekking tot bepaalde onderzoeken of behandelingen. Zo komt een brochure 

‘prenatale diagnostiek’ geregeld voor.  

Daarnaast kunnen zij de schriftelijke bevestiging zijn van de toestemming van de patiënt in de 

voorgenomen tussenkomst door de beroepsbeoefenaar. 

Tenslotte komen deze twee functies ook gecombineerd voor. De ondertekening van een IC-formulier 

is dan de bevestiging van het feit dat de patiënt afdoende geïnformeerd werd omtrent de 

voorgenomen ingreep en waarbij tegelijk wordt hard gemaakt dat hij ermee instemt. De 

toestemmingsinformatie kan eventueel in het formulier zijn opgenomen.326  

C. Pro en contra 

162. De Federale Commissie Patiëntenrechten merkt terecht op dat de toename van 

toestemmingsformulieren een risico meebrengt op uniformisering van de arts-patiëntrelatie. 

Gebruikers worden er wel eens van beschuldigd louter bewijstechnische motieven voor ogen te 

hebben met als gevolg minder aandacht te besteden aan de persoonlijke situatie van de patiënt.327 
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Het is met die bezorgdheid dat de wetgever het gebruik ervan afhankelijk heeft gemaakt van de 

instemming van de patiënt wanneer het initiatief uitgaat van de arts en omgekeerd. Bovendien zijn 

dergelijke formulieren met vaak technische uitleg omtrent de ingreep niet altijd even verstaanbaar 

voor de patiënt.328 

Anderzijds zijn er ook voordelen verbonden aan het gebruik van toestemmingsformulieren wanneer 

men erin slaagt aan de gevaren tegemoet te komen en genoeg ruimte voorziet voor de 

individualisering van elk toestemmingsformulier. Cruciaal is dat men deze formulieren nooit als 

vervanging van een mondeling gesprek mag zien. Het kan er wel een aanvulling op zijn en kan ertoe 

bijdragen dat de patiënt de toestemmingsinformatie beter onthoudt en begrijpt. Verder zal de 

ondertekening van een toestemmingsformulier het verantwoordelijkheidsgevoel van de patiënt 

aanscherpen. Tenslotte kunnen dergelijke formulieren een rol spelen in het preventief 

bewerkstelligen van de naleving van het ‘informed consent’-beginsel.329  

D. Toepassing binnen de prenatale diagnostiek  

163. In 2007 heeft het cRZ330 aan de hand van een empirisch onderzoek en in samenwerking met de 

Vlaamse Gemeenschap de praktijk van prenatale screening van het syndroom van Down en neurale 

buisdefecten in Vlaanderen en de hoofdstad Brussel in kaart gebracht. Het opzet van deze bevraging 

was om aan de hand van de conclusies de hele professionele zorgcontext rond prenatale screening en 

diagnostiek te kunnen verbeteren. Er werd een vragenlijst opgesteld en die werd voorgelegd aan 790 

gynaecologen, 350 huisartsen en 320 vroedvrouwen die regelmatig met prenatale screening te 

maken hebben.  

 

De vragen situeerden zich rond de volgende zeven categorieën:  

 de counseling; 

 de organisatie van de testing; 

 het algemene beleid omtrent prenatale screening;  

 het ‘informed consent’;  
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 de infolijn prenatale diagnose;  

 de beleving van de zorgverlener;  

 de informatieverstrekking over het aanbod van prenatale screening.331 

 

Uit het resultaat van de bevraging blijkt dat 42 % van de vroedvrouwen het essentieel vindt dat er 

schriftelijk geïnformeerd wordt. Dit in schril contrast met de groep gynaecologen en de groep 

huisartsen waar respectievelijk 24 % en 27 % positief antwoordde op de vraag of schriftelijke 

informatie nodig is. Dit heeft wellicht te maken met de doorgaans zwakkere positie van de 

vroedvrouw ten opzichte van die van de arts.  

De resultaten tonen verder aan dat maar een klein percentage van de respondenten een 

toestemmingsformulier hanteert en laat ondertekenen (9 % van de ondervraagde vroedvrouwen, 7 % 

van de gynaecologen en slechts 1 % van de huisartsen).332  In het slot van de bespreking van de 

resultaten van haar onderzoek merkt het centrum op dat:  

“…in de verschillende settings voor zwangerschapsbegeleiding de prenatale screening slechts zeer 

beperkt gebaseerd is op een uitgeschreven protocol. De ervaring leert nochtans dat -waar het wel 

bestaat- het een grote houvast biedt voor artsen, vroedvrouwen en patiënten. De ervaringen van 

verschillende professionelen die betrokken (kunnen) zijn in de begeleiding van zwangeren: artsen, 

vroedvrouwen, maatschappelijk werkers, psychologen… worden hierin vaak gebundeld en het belang 

van de patiënt wordt centraal gezet. Het meer werken met een algemeen protocol zou overkoepelend 

ook kunnen leiden tot een uniformisering van de prenatale screening over de verschillende settings 

van zwangerschapsbegeleiding heen.”  

Ook benadrukt het centrum het nut van een infobrochure met dubbele functie. Enerzijds kan een 

brochure uitleg geven over de verschillende prenatale testen, de te verwachten resultaten en 

mogelijkheden bij een verhoogd risico waarbij zij vooral de keuzevrijheid om al dan niet in te gaan op 

de voorgestelde testen extra belicht. Anderzijds zou een brochure het interne beleid en de opvolging 

van de zwangerschap kunnen uiteenzetten.333  

E. Juridische waarde  

164. Toestemmingsformulieren kunnen als bewijsmateriaal worden aangewend bij discussies over de 

geldigheid van een geïnformeerde toestemming van een patiënt. Toch mag de bewijswaarde ervan 

niet overschat worden. Het verplicht voorafgaand mondeling gesprek kan immers nooit worden 

vervangen door een toestemmingsformulier. Wanneer een zwangere vrouw bijvoorbeeld aanvoert 
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niet op de hoogte te zijn van het risico op een miskraam dat een vruchtwaterpunctie met zich 

meebrengt, kan een toestemmingsformulier het begin van bewijs leveren van een geldige ‘informed 

consent’. Er zal slechts een begin van bewijs zijn wanneer aan alle vorm- en geldigheidsvoorwaarden 

die de Wet Patiëntenrechten ten aanzien van het recht op toestemming formuleert, is voldaan. Is dit 

niet het geval en is het formulier niet correct of onvolledig opgesteld dan kan het tegen de arts in 

kwestie worden gebruikt. De zorginstelling kan dan eventueel ook aansprakelijk worden gesteld 

omwille van het verstrekken van ongeldige toestemmingsformulieren aan de zorgbeoefenaars die in 

de instelling werken.  

We kunnen de juridische waarde van toestemmingsformulieren als volgt samenvatten: als een arts of 

een zorginstelling toestemmingsformulieren wenst te gebruiken, doen zij er goed aan veel aandacht 

te besteden aan de vorm- en andere geldigheidsvereisten. Daarnaast moeten zij ten volle beseffen 

dat een gesprek tussen de arts en de patiënt onvervangbaar is. Indien we zouden toelaten dat 

toestemmingsformulieren in de plaats van dit gesprek komen, zou dit op lange termijn de 

vertrouwensrelatie tussen een arts en zijn patiënten ten onrechte juridiseren. Wantrouwen zou 

daarvan het gevolg zijn en dat is in geen geval de bedoeling. Met die bezorgdheid in het achterhoofd 

moet men erover waken dat toestemmingsformulieren correct worden gebruikt.334 

§6. Sanctionering van schending van het recht op geïnformeerde toestemming  

165. Op de sanctionering van de schending van het recht op geïnformeerde toestemming zal het 

klassieke medische aansprakelijkheidsrecht van toepassing zijn. Dit valt samen met het gemeen 

aansprakelijkheidsrecht dat zowel een civielrechtelijk als een strafrechtelijk luik heeft. Door de wet 

van 31 maart 2010 wordt een nieuw vergoedingssysteem in het vooruitzicht gesteld voor schade door 

medische fouten maar ook voor schade die het gevolg is van de gezondheidszorg maar die zonder 

fout tot stand gekomen is. Belangrijk is te weten dat het op te richten ‘no-fault-fonds’ in geen geval 

schade kan vergoeden die het gevolg is van een schending van een patiëntenrecht zoals bijvoorbeeld  

het recht op geïnformeerde toestemming.  

Aangezien een uitvoerige bespreking van het aansprakelijkheidsrecht in het kader van ‘informed 

consent’ ons te ver van het centrale thema van deze masterproef zou leiden, is er besloten hier niet 

verder op in te gaan.  
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Hoofdstuk 3. Juridische aspecten bij beslissing tot 
zwangerschapsafbreking na prenatale diagnose  

AFDELING I.  INLEIDING 

166. Het grootste deel van de zwangerschapsafbrekingen die plaatsvinden na het einde van de 

twaalfde week na de bevruchting gebeurt na een prenatale diagnose die een zware afwijking vaststelt. 

Wanneer gynaecologen dit slechte nieuws meedelen aan het ouderpaar, reageert men meestal 

geschokt. Wanneer de ouders dan met elkaar overleggen en spreken met tal van zorgverleners, 

komen zij soms tot het besluit dat zij de zwangerschap willen beëindigen. Ook al is dit geen echte 

keuze, toch menen zij dat dit de weg is van het minste kwaad. Het is zeker niet zo dat een 

gynaecoloog dan zonder enig overleg een einde stelt aan de zwangerschap.  

 

In wat volgt zal eerst de rol worden nagegaan van de counseling door de arts bij een negatieve 

prenatale diagnose. Meer bepaald wordt gepoogd een antwoord te zoeken op de vraag of een arts na 

het meedelen van het slechte nieuws steeds alle mogelijkheden moet bespreken, inclusief de 

mogelijkheid tot zwangerschapsafbreking.  

Vervolgens zal ik het hebben over de rol van ethische comités en de praktijk van klinische zorgpaden 

in het kader van prenatale diagnostiek en zwangerschapsafbreking.   

AFDELING II.  COUNSELING NA PRENATALE DIAGNOSE 

167. Wat betreft de voorwaarden die door de Wet van 1990 betreffende zwangerschapsafbreking aan 

een zwangerschapsafbreking na de 12-wekentermijn worden gesteld, verwijs ik naar DEEL I. Het is de 

bedoeling om in dit deel enkele juridische aspecten te belichten die niet door voornoemde wet 

werden geregeld.  

Artikel 350, tweede lid, 1°, b) bepaalt dat de voorlichtingsdienst die verbonden is aan de instelling 

voor gezondheidszorg waar de zwangerschapsafbreking wordt verricht; de zwangere vrouw opvangt 

en omstandig inlicht over haar mogelijkheden en rechten. Zoals eerder in het werk besproken is de 

praktijk zo dat deze aparte voorlichtingsdienst niet altijd een feit is in ziekenhuizen. In abortuscentra 

waar zwangerschapsafbrekingen omwille van een noodsituatie worden uitgevoerd is dit meestal wel 

het geval. In het ziekenhuis dat de abortussen waartoe wordt beslist na een negatieve prenatale 

diagnose zal uitvoeren, zal het in eerste instantie de gynaecoloog zijn die de opvang van de vrouw 

(het ouderpaar) verzekert. Hij wordt hierin eventueel gesteund door vroedvrouwen, maatschappelijk 

werkers en psychologen.  
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Een terechte vraag die in dit kader kan worden gesteld is of de gynaecoloog naar aanleiding van het 

kenbaar maken van de vastgestelde afwijking bij de foetus, verplicht is de ouders de mogelijkheid tot 

zwangerschapsafbreking voor te leggen en dit zelfs wanneer de diagnose heel laat in de 

zwangerschap is gesteld.  

De wet zegt hier eigenlijk niets over, het is dus eerder een kwestie van goede trouw. Welke 

handelswijze mag er van een normaal zorgvuldig arts in die omstandigheid worden verwacht. In wat 

volgt wordt getracht een antwoord te zoeken aan de hand van becommentarieerde rechtspraak. 

 

§1. Rechtbank van eerste aanleg Kortrijk, 18 februari 2010 

168. In een recente zaak is getracht onder meer op de vragen of een normaal zorgvuldig handelend 

gynaecoloog in dezelfde kwestieuze omstandigheden de afwijkingen eerder had moeten vaststellen 

en of hij dan ook de mogelijkheid tot afbreking had moeten voorstellen, een antwoord te formuleren.  

A. Feiten 

169. Op 15 februari kwam I.C. ter wereld met ernstige handicaps (hydrocephalie en spina bifida). De 

moeder van I.C. werd tijdens de zwangerschap opgevolgd door gynaecoloog D. die meerdere 

echografieën heeft uitgevoerd. Op 13 augustus (op dat moment bedroeg de zwangerschapsduur 15 

weken en 3 dagen) werd er een tweede trimester ‘triple test’ uitgevoerd.335 Het resultaat hiervan 

toonde een verhoogd risico op een neuraal buisdefect aan. Deze afwijkende waarde werd echter niet 

opgemerkt door dokter D. en dus ook niet gemeld aan de moeder. Op 3 oktober 2001 werd mevrouw 

V. opgenomen in het ziekenhuis wegens bloedverlies. Ook toen werd haar niets verteld over de 

malformatie van de ruggengraat bij de ongeborene maar wel deelden zij de moeder toen mee dat het 

kind een klompvoetje had. Op 22 oktober (zwangerschapsduur van 25 weken en 3 dagen) 

antwoordde dokter D. dat de scheefstand van het voetje normaal was. Vervolgens op 19 november 

2001 (zwangerschapsduur van 29 weken en 2 dagen) werden klompvoetjes en hydrocephalie 

vastgesteld. Op dertig weken zwangerschap werden de toekomstige ouders voor het eerst ingelicht 

omtrent het vermoeden van de ernstige foetale afwijking met name een open rug. Naar aanleiding 
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daarvan werd het koppel naar het universitair ziekenhuis van Gent verwezen, waar dokter P.D. een 

ernstige lumbosacrale spina bifida met miningocoele, hydrocephalie en klompvoetjes vaststelt. Op 

dat moment is de vrouw 33 weken ver. Aansluitend had het koppel een gesprek met het diensthoofd 

neonatologie van het UZ Gent, met wie de postnatale problematiek werd besproken.336  

B. In rechte  

170. Het ouderpaar vorderde een provisionele schadevergoeding en ook de aanstelling van een 

geneesheer-deskundige omdat zij meenden dat hun dochtertje ernstig gehandicapt was geboren ten 

gevolge van verschillende foutieve tussenkomsten van dokter D. Verder stelden ze dat de afwijkingen 

al in een vroeg stadium van de zwangerschap hadden kunnen worden vastgesteld, zodat zij eventueel 

tot een afbreking waren overgegaan maar dat D. had nagelaten het echtpaar daarover in te lichten.  

 

De geneesheer-deskundige R. bevestigde vooreerst de ernstige handicaps van het meisje, waarop hier 

niet verder wordt ingegaan. Vervolgens diende hij na te gaan “of een alert diligent gynaecoloog, met 

dezelfde specialisatie als dokter D. en geplaatst in dezelfde omstandigheden, de kwestieuze afwijking 

vroeger had kunnen vaststellen en had kunnen ingrijpen, dit mede in het licht van artikel 350, tweede 

alinea, 4° van het Strafwetboek, rekening houdend met de normen en de stand van de medische 

wetenschap op het ogenblik van de feiten.” Zijn antwoord daarop luidde dat de aangeboren afwijking 

bij I.C. op zich niet het resultaat is van een foutief medisch handelen. Het bij herhaling missen echter 

van de afwijkende ‘triple test’ is een nalatigheid waardoor het vermoeden van spina bifida in plaats 

van op de 16de week pas op de 30ste zwangerschapsweek rees en de diagnose uiteindelijk pas op 33 

weken werd gesteld. Zo oordeelde hij dat er in elk geval sprake is van een gemiste kans om vroeg in 

de zwangerschap, meer bepaald vÓÓr 18 weken een definitieve diagnose te stellen en aldus van een 

verloren kans op een vroegtijdige zwangerschapsafbreking.  

Spina bifida is ongeneeslijk. Bovendien blijkt uit literatuurgegevens dat het merendeel van de ouders 

die de diagnose van een ernstige open spina bifida bij hun kind vroeg in de zwangerschap vernemen, 

tot een beëindiging besluiten. De ouders van I.C. zijn niet in de mogelijkheid geweest om over de 

optie van een vroege terminatie na te denken. Omwille van het feit dat hen bij de definitieve 

diagnose op 33 weken meegedeeld werd dat het kind op dat moment al levensvatbaar was, is een 

afbreking van de zwangerschap niet meer aan bod gekomen. De geneesheer-deskundige acht het 

zeer waarschijnlijk dat het ouderpaar een afbreking van de zwangerschap had overwogen wanneer 

het de ernstige diagnose vroeger in de zwangerschap had gekend.  

Ten eerste is de bedoeling van de wetgever omtrent de termijn waarbinnen een therapeutische 

zwangerschapsafbreking mogelijk is, onduidelijk. Ten tweede kan het niet worden ontkend dat het 
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uitvoeren van een laattijdige afbreking omwille van ethische, morele en religieuze normen vaak 

moeilijk ligt. Ook op psychologisch vlak is een late abortus veel moeilijker te verwerken. Een foeticide 

is een zware en moeilijke beslissing zowel voor de ouders als de behandelende arts. Het is dan ook 

met het doel om de late afbrekingen waar mogelijk te vermijden, dat screeningstesten en prenatale 

echoscans erop gericht zijn om voor de kritieke leeftijd van 24 weken zwangerschap 

(levensvatbaarheidsgrens) een adequate diagnose te hebben en die dan met de ouders te kunnen 

bespreken. Na de toelichting bij de ernstige diagnose die het echtpaar in het UZ te Gent is gegeven, is 

de mogelijkheid om een aanvraag voor een laattijdige zwangerschapsafbreking bij het ethisch comité 

van het ziekenhuis te Gent of te Menen in te dienen, niet meer ter sprake gekomen. Noch tijdens de 

echoscan waarbij dokter D. een spina bifida vermoedde, noch tijdens latere expertise en 

raadplegingen in het UZ te Gent is naar deze mogelijkheid verwezen. Het echtpaar stond daarmee 

voor een voldongen feit. In geen geval mag het enige partij worden verweten dat er geen terminatie 

werd uitgevoerd, stelt de deskundige. De wet mag die mogelijkheid in welbepaalde omstandigheden 

dan wel voorzien, het is geenszins een verplichting.  

In hoofde van I.C. heeft de arts echter geen schade veroorzaakt, al werd achteraf ook in naam van het 

kind een vordering ingesteld omdat het geboren is.337 In ieder geval bestaat er gereflecteerde schade 

voor het gezin en de familie op wie de zorg voor het gehandicapte kind rust.  

Wat betreft het niet voorstellen van een zwangerschapsafbreking door de artsen van het UZ Gent 

oordeelde de rechter dat deze handelswijze niet als foutief kan worden gezien. De rechter komt tot 

die uitspraak omdat hij oordeelt dat er omtrent de toelaatbaarheid van een zwangerschapsafbreking 

voorbij de levensvatbaarheidsgrens nog steeds grote controverse bestaat.338 

 

Wat omtrent de prenatale counseling uit deze zaak kan worden geconcludeerd is dat omwille van de 

volgens de rechter bestaande controverse omtrent het geoorloofd karakter van 

zwangerschapsafbreking na de levensvatbaarheidsgrens, gynaecologen die laat in de zwangerschap 

ernstige afwijkingen bij de ongeborene vaststellen, niet verplicht zijn de moeder te wijzen op de 

mogelijkheid om de zwangerschap dan nog te beëindigen.  

 

171. In de noot van A. HUYGENS bij deze zaak en het hoger beroep ertegen339 wordt dieper op de 

kwestie ingegaan.  

Zij merkt terecht op dat de rechtbank van eerste aanleg van Kortrijk zich uiterst terughoudend opstelt 

door eenvoudigweg te stellen dat er onenigheid bestaat omtrent de toelaatbaarheid van late 

                                                           

337
 De toelating van ‘wrongful life’-vorderingen zijn het voorwerp van kritiek omdat met die vorderingen een 

schadevergoeding wordt gevraagd voor het feit geboren te zijn. Hier wordt binnen dit kader niet verder op 
ingegaan.  
338

 Rb. Kortrijk 18 februari 2010, T.Gez./Rev.dr.santé 2011-12, afl. 3, 198-204. 
339 Gent 3 november 2011, T.Gez./Rev.dr.Santé 2011-12, afl. 3, 205, noot A. HUYGENS. 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=dn300125314&bron=doc
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zwangerschapsafbreking waardoor de artsen van het UZ te Gent door op 33 weken zwangerschap 

geen abortus meer voor te stellen geen fout begingen. Volgens A. HUYGENS, en zonder hier terug te 

komen op de hele kwestie omtrent de wettelijkheid van een late abortus, is een 

zwangerschapsafbreking voorbij de levensvatbaarheidsgrens wel geoorloofd op grond van het 

legaliteitsbeginsel en een strikte interpretatie van de strafwet. Zij meent dan ook dat de controverse 

niet nodig is. Als we die redenering volgen zou aan de voormelde artsen eventueel wel een fout 

kunnen worden verweten.340 

 

Indien we er rekening mee houden dat de feiten van de hiervoor uiteengezette zaak dateren van 10 

jaar geleden en afgaand op de toepassing van zwangerschapsterminatie in de huidige praktijk, lijkt 

het er in ieder geval op dat abortus vandaag wel degelijk kan tot op het moment dat de geboorte 

aanvang neemt. Bovendien wordt deze zienswijze bijgetreden door specialist ter zake, professor H. 

NYS.341  

 

Hiermee is de vraag of artsen zwangerschapsafbreking als mogelijke behandelingsoptie moeten 

aanwijzen bij een laat in de zwangerschap ontdekte therapeutische indicatie, nog steeds niet 

beantwoord.  

 

§2. Moet arts informeren over optie zwangerschapsafbreking bij therapeutische 

indicatie? 

172. Volgens de rechtsleer is zwangerschapsafbreking te beschouwen als ‘een verstrekking van 

gezondheidszorg’ in de zin van artikel 2,2° Wet Patiëntenrechten. 342  In die zin zou een 

zwangerschapsafbreking dan ook kunnen worden gezien als een behandelingsoptie waarover de 

patiënt moet geïnformeerd worden. Daartegenover staat de fundamentele therapeutische vrijheid 

waarover elke arts beschikt.343 

                                                           

340
 A. HUYGENS, “Late zwangerschapsafbreking en aansprakelijkheid voor ongewenst bestaan”, 

T.Gez./Rev.dr.santé 2011-12, afl. 3, 212-217. 
341

 Zie ook ‘Panorama’ « Als het geen leven wordt » van 12 januari 2012 waarin werd aangetoond dat alle 
Vlaamse universitaire ziekenhuizen late abortussen uitvoeren 
(http://actua.canvas.be/panorama/archief/panorama-121-als-het-geen-leven-wordt/). 
342

 Verslag namens de commissie voor Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke Hernieuwing 
uitgebracht door mevrouw C. BURGEON, Parl. St. Kamer 2009-10, nr. 52-2240/6, 88; T. VANSWEEVELT, “De wet 
medische ongevallen: de krachtlijnen, de filosofie en het toepassingsgebied” in I. BOONE en S. LIERMAN, 
Vergoeding van slachtoffers van medische ongevallen, Antwerpen, Intersentia, 2011, (1) 19, nr. 35; M.-N. VEYS, 
“Abortus bij minderjarige en wilsonbekwame patiënten: de rol van de Wet Patiëntenrechten en de 
noodtoestand”, T.Gez./Rev.dr.santé 2006-07, (152) 156-157, nrs. 15-16. 
343

 Art. 11, 1
ste

 lid KB nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 10 november 1967, BS 
14 november 1967; T. GOFFIN, De professionele autonomie van de arts, Brugge, die Keure, 2011, 241, nr. 572. 
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Verder zou je kunnen redeneren dat de door artikel 350, tweede lid, 6° geformuleerde 

gewetensclausule een arts ervan ontslaat om abortus voor te stellen wanneer hij zich er zich niet mee 

kan verzoenen. Toch slaat dit artikel enkel op het meewerken aan de ‘uitvoering’ van 

zwangerschapsafbreking. Het louter informeren erover lijkt er, na strikte lezing van de wet, niet onder 

te vallen. Het blijft onduidelijk of een arts onzorgvuldig handelt wanneer hij het wettelijk kader voor 

zwangerschapsafbreking niet met de zwangere patiënte bespreekt in het geval er een foetale 

indicatie blijkt.344 

 

Alle argumenten in overweging genomen en in navolging van A. HUYGENS meen ik dat het in ieder 

geval aangewezen is dat artsen die in hun praktijk te maken krijgen met een laat in de zwangerschap 

gestelde negatieve prenatale diagnose, de ouders op de mogelijkheid van een therapeutische 

zwangerschapsafbreking wijzen. Dit wil niet zeggen dat van zodra er een ernstige afwijking bij de 

ongeborene aan het licht komt, artsen een op zwangerschapsafbreking gericht beleid moeten voeren. 

En ik citeer hierbij graag A. HUYGENS: “Integendeel, het belang van een gedegen interdisciplinaire en 

niet-directieve counseling met aandacht voor de postnatale evolutie van het kind kan niet genoeg 

worden benadrukt. Op een dergelijk ingrijpend moment in het leven van het (potentiële) gezin, 

moeten de ouders een totaalbeeld krijgen van de opties die zij hebben en zwangerschapsafbreking is 

daar (volgens de wet) nu eenmaal één van345.”  

Bovendien is het niet omdat de arts de vrouw over de optie inlicht dat zij deze verkiest. De arts kan 

pas tot een terminatie overgaan wanneer de vrouw een vaste wil vertoont om haar zwangerschap af 

te breken en zij uitdrukkelijk in de behandeling toestemt.  

Omdat een vrouw die al enige tijd gevorderd is in haar zwangerschap vaak niet weet dat zij zich in 

een situatie bevindt waarin zwangerschapsafbreking nog mogelijk is, kan ook het argument dat het 

verzoek tot afbreking -en dus ook op informatie daaromtrent- moet uitgaan van de vrouw, worden 

afgewezen. Een arts mag een patiënt toch niet a priori ontzeggen waarop hij volgens de wet 

(waarschijnlijk) aanspraak kan maken?346 

                                                           

344
 A. HUYGENS, “Late zwangerschapsafbreking en aansprakelijkheid voor ongewenst bestaan”, T. Gez./Rev. dr. 

Santé 2011-12, afl. 3, 217-218. 
345

 Cf. T. VANSWEEVELT, v° Abortus in X, Strafrecht en strafvordering. Artikelsgewijze commentaar met overzicht 
van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2011, 42-43.  
346

 Vergelijk: Resolutie 1763 Raad van Europa 7 oktober 2010, “The right to conscentious objection in lawful 
medical care” (http://assembly.coe.int); A. HUYGENS, “Late zwangerschapsafbreking en aansprakelijkheid voor 
ongewenst bestaan”, T. Gez./Rev.dr.santé 2011-12, afl. 3, 218. 
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AFDELING III.  ROL ETHISCH COMITE  

§1. Grondslag  

A. Juridische grondslag 

173. Artikel 70ter van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen stelt dat ieder ziekenhuis moet 

beschikken over een plaatselijk ethisch comité.347 In het geval van een erkende ziekenhuisgroepering  

conform artikel 69, 3° van de Ziekenhuiswet kan ervoor geopteerd worden hetzij een 

gemeenschappelijk comité op te richten voor alle ziekenhuizen van de groepering, hetzij een apart 

comité voor elk ziekenhuis van de groepering. Tenslotte worden de ziekenhuizen bedoeld in artikel 5, 

§§ 4 en 5, van het KB van 10 augustus 1987 tot vaststelling van de regels met betrekking tot de 

samenstelling en de werking van de medische raad348 vrijgesteld van de verplichting om een comité 

op te richten. Hieraan wordt de voorwaarde gekoppeld dat ze elk afzonderlijk aansluiten bij het 

comité van een ander ziekenhuis via een overeenkomst op grond waarvan ze zich tot dat comité 

kunnen wenden voor alle opdrachten waarmee het comité wordt belast.  

B. Ratio 

174. De oprichting van een ethisch comité heeft fundamenteel tot doel de waardigheid en integriteit 

van de patiënt bij de toepassing van de geneeskunde te beschermen.349 Het comité biedt een grote 

steun aan zorgverleners die te maken krijgen met behandelingen en onderzoeken (experimenten) die 

ethische vragen opwerpen.  

Het is ook hier en daar een tegengewicht voor de therapeutische vrijheid van artsen. Deze vrijheid is 

immers niet onbegrensd.  

§2. Samenstelling en werking 

A. Samenstelling 

175. Het ethisch comité bestaat uit minstens 8 en hoogstens 15 leden die beide geslachten 

vertegenwoordigen, waaronder: 

 een meerderheid artsen die aan het ziekenhuis of aan de ziekenhuisgroepering verbonden zijn; 

                                                           

347
 Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 augustus 1987, BS 7 oktober 1987.  

348
 Hiermee wordt verwezen naar de ziekenhuizen die op grond van art. 2 van voornoemd KB over minder dan 6 

stemgerechtigde (berekend op basis van hun activiteitsniveau in het ziekenhuis) geneesheren beschikken. 
349

 H. NYS (ed.), De conventie mensenrechten en biogeneeskunde van de Raad van Europa. Inhoud en gevolgen 
voor patiënten en hulpverleners, Antwerpen-Groningen, Intersentia, 1998, 147. 
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 minstens een huisarts die niet aan het ziekenhuis of aan de ziekenhuisgroepering verbonden is; 

 minstens een lid van het verpleegkundig personeel van het ziekenhuis of van de 

ziekenhuisgroepering; 

 een jurist. 

De ziekenhuisbeheerder kan ertoe beslissen om ook bijvoorbeeld een ethicus onder de leden op te 

nemen.  

 

Belangstellenden, al dan niet aan het ziekenhuis of de ziekenhuisgroepering verbonden, kunnen als 

lid van het comité worden aangewezen. 

De hoedanigheid van lid van het comité is onverenigbaar met de volgende functies: 

  directeur van het ziekenhuis; 

  hoofdgeneesheer; 

  voorzitter van de medische raad; 

 hoofd van het verpleegkundig departement.350 

B. Werking. 

176. Het comité stelt een huishoudelijk reglement op. Het mandaat van lid van het comité bedraagt 

een duur van vier jaar en is hernieuwbaar. De leden van het comité worden door de beheerder van 

het ziekenhuis of van de ziekenhuisgroepering en volgens de modaliteiten voorzien in het KB van 12 

augustus 1994 aangewezen : 

 wat de artsen betreft, op voorstel van de medische raad van het ziekenhuis of van de medische 

raden van de ziekenhuisgroepering; 

 wat de verpleegkundigen betreft, op voorstel van het hoofd van het verpleegkundig departement 

van het ziekenhuis of van de ziekenhuisgroepering. 

 

Het comité komt minstens eenmaal per kwartaal bijeen en dit met gesloten deuren. 

Het stelt een jaarlijks activiteitenverslag op dat minstens de volgende elementen dient te bevatten: 

 een kwantitatieve evaluatie van de werkzaamheden van het comité; 

 de lijst van de behandelde onderwerpen. 351 

  

                                                           

350
 Art. 1, 3

e
 en 4

e
 lid KB 12 augustus 1994 tot wijziging van het KB van 23 oktober 1964 tot bepaling van de 

normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd. 
351

 Art. 1, 5
e
 en 6

e
 lid KB 12 augustus 1994. 
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§3.Opdrachten 

177. Het comité oefent de volgende functies uit, telkens het een verzoek in die zin ontvangt: 

 

 ten eerste een begeleidende en raadgevende functie met betrekking tot de ethische aspecten 

van de ziekenhuiszorg; 

 ten tweede een ondersteunende functie bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek; 

 ten derde een adviserende functie met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op 

mensen en op reproductief menselijk materiaal. 

 

Een verzoek om advies kan uitgaan van elk personeelslid van het ziekenhuis of van de 

ziekenhuisgroepering en van elke arts. 

De adviezen en raadgevingen van het comité zijn vertrouwelijk en niet bindend en ze zijn het 

voorwerp van een gemotiveerd verslag dat uitsluitend aan de verzoeker wordt overgezonden en 

waarin de verschillende standpunten van de leden worden weergegeven. 

Het comité kan, op grond van een gemotiveerde beslissing, weigeren op een verzoek in te gaan.352  

 

Deze bepalingen maken deel uit van de voorwaarden voor de erkenning van ziekenhuizen.  

§4. Concrete taak bij verzoek tot zwangerschapsafbreking 

178. Wanneer een arts verbonden aan een ziekenhuis geconfronteerd wordt met een verzoek om 

therapeutische zwangerschapsafbreking zal hij daartoe een advies moeten inwinnen bij het plaatselijk 

ethisch comité. Het comité handelt hier in het kader van haar bevoegdheid om beslissingen inzake 

individuele ethische gevallen te ondersteunen.  

 

Het is vaak zo dat ziekenhuizen niet voor elk verzoek om advies in een individueel geval een plenaire 

vergadering organiseren. Het komt voor dat ziekenhuizen in het huishoudelijk reglement of reglement 

van inwendige orde van het ethisch comité voorzien dat in de vorm van een beperkte commissie kan 

worden samengekomen. Het subcomité wordt dan bemand door die leden die het nauwst betrokken 

zijn bij de materie die de voorgelegen zaak behelst. In geval van een verzoek om therapeutische 

zwangerschapsafbreking zal het meestal gaan om de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en verder 

een gynaecoloog, neonatoloog, pediater, vroedvrouw…  Zij proberen tot een consensus te komen en 

geven dit aan de betrokken arts mee. Bij dringende vragen tot zwangerschapsafbreking komt meestal 

de beperkte commissie samen.  

                                                           

352
 Art. 1, laatste lid KB 12 augustus 1994. 
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Het advies is niet bindend maar heeft wel een grote gezagswaarde. Dit brengt met zich mee dat 

artsen er niet lichtzinnig zullen tegen in gaan.  

Komt het subcomité niet tot een consensus, dan kan het reglement voorzien dat er ofwel gestemd 

wordt bij meerderheid ofwel dat het voltallige comité in spoed samenkomt wanneer minstens één 

van de leden daarom verzoekt. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in het geval van een vraag om 

terminatie zeer laat in de zwangerschap of omwille van een handicap waarvan men twijfelt of deze 

wel ‘uiterst zwaar‘ is. 

 

In praktijk kiezen sommige ziekenhuizen ervoor om een ‘subcomité ‘late’ zwangerschapsafbreking’ op 

te richten. Dit komt eerder voor in ziekenhuizen waarnaar doorverwezen wordt na een moeilijke 

prenatale diagnose in een doorgaans kleiner ziekenhuis. De vraag die daarbij kan gesteld worden is 

vanaf wanneer die ziekenhuizen een zwangerschapsafbreking als laat beschouwen. Vandaag wijst de 

praktijk erop dat een terminatie door vele artsen mogelijk wordt geacht tot de dag voor de geboorte. 

Een zwangerschapsafbreking wordt dan ook nog niet als laat aangemerkt wanneer zij net voorbij de 

grens van 12 weken plaatsvindt. Doorgaans hanteert men de levensvatbaarheid als startpunt om te 

spreken van een late abortus. Sommige Vlaamse ziekenhuizen opteren dan ook om pas advies van het 

ethisch subcomité late zwangerschapsafbreking te vragen van zodra de 22ste zwangerschapsweek is 

ingezet. Voor dat moment beperken zij zich tot een overleg binnen de verloskundige dienst met het 

oog op het vinden van een consensus. De praktijk kan dus nogal verschillen naargelang de keuzes die 

het betrokken ziekenhuis op dit vlak heeft gemaakt. Daar is kritiek op. Gynaecologe en senator M. 

TEMMERMAN wil dat de wet op dat vlak verfijnd wordt zodat elk ziekenhuis dezelfde procedure 

gebruikt.353 Toch lijkt het me wenselijker dat de wetgever zich uitspreekt over de toelaatbaarheid van 

late zwangerschapsafbrekingen en dat de ziekenhuizen zelf hun beleid op dat vlak uitstippelen. Zij zijn 

daartoe het best geplaatst en kunnen rekening houden met de verzoeken die hun instellingen het 

meest krijgen en de vragen van zorgverleners.  

AFDELING IV. KLINISCH ZORGPAD  

179. Om de patiënt die tijdens zijn opname in contact komt met tal van zorgverleners van 

verscheidene medische disciplines te beschermen, is men vanuit de klinische praktijk met een 

hulpmiddel beginnen werken om deze multidisciplinaire zorg beter op elkaar af te stemmen. Dit 

hulpmiddel wordt ‘het zorgpad’ genoemd. 

                                                           

353
 De Morgen (23 december 2011): “Abortuswet onder vuur”. 
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§1. Achtergrond en doelstelling 

180. De European Pathway Association354 heeft in 2006 een definitie uitgewerkt die in 2007 werd 

herwerkt tot: “Een zorgpad/klinisch pad is een complexe interventie om de gemeenschappelijke 

besluitvorming en organisatie van zorgprocessen te verwezenlijken voor een specifieke groep van 

patiënten gedurende een gedefinieerd tijdskader.”  

De organisatie probeert een internationaal onderzoek op poten te zetten omtrent de kwaliteit en 

efficiëntie van de organisatie in de gezondheidszorg. Zij doet dit door een internationaal netwerk te 

organiseren waarbinnen know-how kan worden gedeeld en verspreid. 

Ook de realisatie van internationale samenwerking tussen gezondheidszorgonderzoekers, - managers 

en de organisatoren van de gezondheidszorg van de Europese lidstaten maar ook in de hele 

internationale gemeenschap is één van haar doelstellingen. 

Tot slot adviseert zij politici inzake het beleid van de gezondheidszorg.  

§2. Eigenschappen  

181. De eigenschappen van zo’n zorgpad zijn:  

 een expliciete vermelding van de doelen en de sleutelinterventies gebaseerd op evidentie, ‘best 

medical practice’, patiëntverwachtingen en kenmerken;  

 het stimuleren van de communicatie tussen teamleden en met patiënten en hun familie; 

 het coördineren van het zorgproces door het op elkaar afstellen van de rollen en de opeenvolging 

van de activiteiten van het multidisciplinaire team, de patiënten en hun familie; 

 het documenteren, opvolgen en evalueren van afwijkingen en resultaten; 

 het identificeren van de verantwoorde middelen.  

 

Met als uiteindelijke streefdoel het verbeteren van de kwaliteit, trachten zorgpaden een houvast te 

bieden aan gezondheidszorgverstrekkers. Dat kan uiteindelijk de tevredenheid van de patiënt alleen 

maar ten goede komen.  

§3. Zorgpad zwangerschapsafbreking na prenatale diagnostiek 

182. Concreet in het kader van zwangerschapsafbreking na prenatale diagnostiek bepaalt een 

zorgpad ten eerste hoe de stappen voor de beslissing tot zwangerschapsafbreking, hoe de 

uiteindelijke beslissing en hoe de uitvoering en de nazorg elkaar opvolgen. Ten tweede bepaalt zij de 

rol van de verschillende zorgverleners in dit proces. 

                                                           

354
 De European Pathway Association is een internationale vzw en heeft als voornaamste doel de ontwikkeling, 

implementatie en evaluatie van klinische zorgpaden, (www.e-p-a.org/index2.html). 

http://www.e-p-a.org/index2.html
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Na het doornemen van enkele zorgpaden van verschillende Vlaamse ziekenhuizen, is vast te stellen 

dat een zorgpad voor zwangerschapsafbreking na prenatale diagnose doorgaans de volgende stappen 

beschrijft:  

A. Stappen bij prenatale diagnosestelling 

 Stap 1: informatieverstrekking omtrent de prenatale screening. 

 Stap 2: uitvoering van de testen en vaststelling van de afwijking bij de vrucht. Hierbij kunnen 

ouders eventueel vragen om een andere opinie en worden zij tevens op de hoogte gesteld van 

het wettelijk kader (inclusief omtrent zwangerschapsafbreking).  

 Stap 3: de eerste opvang vindt plaats. Indien gewenst worden gesprekken georganiseerd met een 

psycholoog of met een pediater om de postnatale toestand te bespreken met de ouders, 

eventueel gevolgd door een interdisciplinair gesprek onder de zorgverleners. 

 Stap 4: vervolgafspraak van de behandelende gynaecoloog met de ouders. Er wordt ruimte 

geboden om de beslissing voor te bereiden, ook als dit een beslissing tot terminatie van de 

zwangerschap is.  

B. De beslissing 

 Stap 5: de ouders nemen een weloverwogen beslissing. 

Beslissen zij de zwangerschap verder te zetten dan worden zij zo goed mogelijk begeleid tijdens 

het verdere verloop van de zwangerschap, worden zij geïnformeerd met betrekking tot 

zelfhulpgroepen en wordt de mogelijkheid aangeboden tot een begeleidingsgesprek met een 

psycholoog. 

Beslissen zij tot zwangerschapsafbreking dan wordt eerst en vooral een advies gevraagd van een 

tweede geneesheer conform artikel 350, tweede lid, 4° van de wet van 3 april 1990. 

Vervolgens vraagt de behandelende gynaecoloog een verzoek tot advies aan het ethisch comité 

(eventueel het subcomité (late) zwangerschapsafbreking). Dit advies wordt binnen een redelijke 

termijn aan de gynaecoloog overgemaakt. De gynaecoloog bespreekt met de ouders een datum 

voor hospitalisatie en informeert hen over begeleidingsmogelijkheden.  

De gynaecoloog informeert de vroedvrouw die de vrouw bij de behandeling zal opvangen en 

ondersteunen.  

 

De verschillende stappen die het zorgpad vooropstelt in de uitvoeringsfase en in de fase van de 

nazorg zijn hier niet relevant.  



116 

Hoofdstuk 4. Zwangerschapsafbreking omwille van gezondheid vrouw  

 

183. Wanneer een zwangerschapsafbreking plaatsvindt omwille van gezondheidsredenen van de 

vrouw ligt er een totaal andere situatie voor. In veruit de meeste gevallen is het duidelijk of een 

vrouw gezien haar precaire gezondheidssituatie een zwangerschap aankan of niet. Het advies van het 

ethisch comité is dan ook overbodig.  

Het ‘informed consent’ speelt in deze situatie niet zozeer op het vlak van de prenatale diagnose. Hier 

zal het recht op diagnose-informatie op de voorgrond treden. De vrouw zal pas kunnen beslissen tot 

terminatie van haar zwangerschap wanneer zij goed geïnformeerd is omtrent haar toestand en het 

aan het uitdragen van de zwangerschap verbonden gevaar voor haar gezondheid.  

 

 

Hoofdstuk 5. Foetale therapie  

AFDELING I. SITUERING 

184. Ter volledigheid lijkt het mij aangewezen dit deel over prenatale diagnostiek af te sluiten met 

een paar woorden over foetale therapie en wat de perspectieven op dat vlak zijn.  

Bij het lezen over prenatale diagnostiek en hoe de ontwikkeling daarvan ervoor zorgt dat steeds meer 

afwijkingen al voor de geboorte kunnen worden ontdekt, ben ik me gaan afvragen of het ook 

mogelijk is sommige van die afwijkingen tijdens de zwangerschap te behandelen.  

Uit gesprekken met gynaecologen die vaak met prenatale diagnose bezig zijn, kwam ik te weten dat 

foetale chirurgie al te vaak een groot risico meebrengt voor de moeder. Door tijdens de zwangerschap 

te gaan opereren gebeurt het wel eens dat de baarmoeder wordt aangetast waardoor er enerzijds 

een groot risico ontstaat op het voortijdig breken van de vliezen en een vroeggeboorte. Anderzijds 

kan de baarmoeder in zo’n ernstige mate zijn aangetast dat het gevaar ontstaat voor problemen bij 

een volgende zwangerschap van de vrouw.  

Onder impuls van specialisten in foetale geneeskunde van de KU Leuven en met de steun van de 

Europese commissie heeft het researchconsortium Eurofoetus nieuwe medische instrumenten  

ontwikkeld om een aantal heelkundige ingrepen uit te voeren via een minimaal invasieve toegang. 

Twee klinische aandoeningen worden tegenwoordig regelmatig op die manier behandeld. Een eerste 

geval is het volgende: het zogeheten ‘tweeling transfusie syndroom’ (TTS). Bij eeneiige tweelingen 

komt het soms voor dat de ene foetus zich als donor gedraagt en de andere als acceptor. Deze 

situatie is voor beide foetussen levensgevaarlijk. De prenatale behandeling bestaat in een drainage 
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van het teveel aan vruchtwater en het dichtlaseren van de bloedvaten die met elkaar in verbinding 

staan. 355 

Een ander geval is de ‘congenitale hernia diaphragmatica’ (CHD). Dit is een aandoening waarbij er een 

defect is van het middenrif, de spier die de longen van de buik scheidt. Hierdoor schuiven de organen 

van de buikholte naar de borstholte waardoor de longen verdrukt worden en zich niet verder zullen 

ontwikkelen. Men kan dit verhelpen door tijdens de zwangerschap een ‘plug’ in de luchtpijp te steken. 

Dit obstakel wordt dan enkele weken voor de bevalling verwijderd.  

Deze ingrepen worden het best uitgevoerd in een universitair centrum voor foetale geneeskunde dat 

beschikt over specifieke vaardigheden, technische apparatuur, ervaring en een multidisciplinair team. 

Bovendien is het aan te raden dat de vrouw die een dergelijke operatie heeft ondergaan, daarna 

bevalt in een instelling met een gespecialiseerde neonatale dienst.  

De leidende centra in Europa zijn volop bezig met programma’s om de echte waarde van foetale 

chirurgie te bepalen, hierin gesteund door de Europese commissie.356 

Er moet in elk geval zeer voorzichtig worden omgesprongen met foetale therapie gelet op de grote 

kans op complicaties. Om die reden is de vraag ernaar vandaag niet zo groot en zal deze in de 

toekomst waarschijnlijk nooit enorm uitbreiden, al blijft men de technieken verbeteren en 

oplossingen zoeken voor de problemen die ermee gepaard gaan.  

Conclusie: het blijft allemaal nog erg experimenteel. 

AFDELING II.  FOETALE THERAPIE EN INFORMATIEPLICHT 

185. We kunnen ons afvragen of artsen in het kader van de informatieplicht eventueel moeten wijzen 

op behandelingsmogelijkheden voor de geboorte, nu de meeste daarvan zich nog in een experi-

mentele fase bevinden.357 Volgens T. VANSWEEVELT hangt het meedelen van behandelingsalternatieven 

vooral af van de risico’s aan de ene kant en de genezingskansen aan de andere kant. Deze 

belangenafweging moet voor de verschillende behandelingsopties worden vergeleken.358  

Wat betreft foetale therapie lijkt het op grond van de huidige stand van de wetenschap aangewezen 

dat enkel in het geval van het zogenaamde tweelingtransfusiesyndroom en bij een hernia 

diaphragmatica op de behandelingsalternatieven voor de geboorte wordt gewezen. De prenatale 

behandeling van spina bifida is vooralsnog geen erkende klinische praktijk  maar bevindt zich nog in 

                                                           

355
 Zie Gezondheidsraad, foetale therapie: update van de stand van de wetenschap, Den Haag, 2008, 

publicatienr. 2008/10, 43-44. 
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 J. DEPREST, R. DEVLIEGER, L. LEWI, D. VAN SCHOUBROECK en L. DE CATTE, “Minimaal invasieve foetale chirurgie”, 
www.univ-hospitals.be/cms/upload/pdf/13%20UZL%20-%20Fetal%20surgery%20nl.pdf. 
357

 A. HUYGENS, “Late zwangerschapsafbreking en aansprakelijkheid voor ongewenst bestaan”, 
T.Gez./Rev.dr.santé 2011-12, 217. 
358

 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis, Antwerpen, Maklu, 
1997, 276, nrs. 356-357. 
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de experimentele fase (zij het dat dit in de Verenigde Staten wel regelmatig voor de geboorte wordt 

behandeld359)360. 

 

 

Hoofdstuk 6. Tussenbesluit  

 

186. Het valt niet te ontkennen dat zwangerschappen in België steeds professioneler worden 

opgevolgd. Deze medische vooruitgang komt helaas niet alleen. Hij brengt immers niet alleen 

ethische maar ook juridische vraagstukken met zich mee. Hoewel het stilaan onmogelijk lijkt, 

beschikken toekomstige ouders steeds over het recht om prenataal onderzoek te weigeren. Van zodra 

je als toekomstige ouder toch beslist om de prenatale screening te doorlopen, loop je niet alleen de 

kans dat er een afwijking bij je kind wordt vastgesteld maar je loopt tevens het risico dat een 

afwijking niet gezien wordt of kan gezien worden door een menselijke fout of door omstandigheden. 

De geneeskunde is tot op vandaag geen kwestie van resultaatsverbintenissen. Artsen doen er dan ook 

goed aan dit duidelijk te maken aan het ouderpaar.  

De behandelende arts is de spilfiguur inzake prenatale diagnostiek. Hij is het die de ouders moet 

informeren omtrent de diagnose en de voorgenomen onderzoeken. Hij doet er goed aan het 

bespreken van de risico’s, eventuele neveneffecten en beperkingen van de technieken niet te 

schuwen zodat een zwangere vrouw geïnformeerd kan toestemmen. Hierbij wordt eventueel gebruik 

gemaakt van een toestemmingsformulier. Het is essentieel dat de toekomstige ouders in hun 

belangenafweging niet alleen rekening houden met hun recht op zelfbeschikking maar ook met het 

recht op leven van de ongeborene. Wanneer de mogelijkheid tot een therapeutische 

zwangerschapsafbreking op tafel ligt, moet men daarbovenop nog eens rekening houden met het 

sociaal draagvlak voor de opvang van een gehandicapt kind.  

Van zodra een afwijking bij een foetus wordt vastgesteld, treedt een hele procedure in werking 

waarbij de begeleiding van de ouders in wording centraal komt te staan. De behandelende arts zal 

het eerste op de hoogte zijn van de diagnose. Dit confronteert hem onmiddellijk met de vraag of hij, 

indien het gaat om een ernstige en ongeneeslijke aandoening, ouders moet informeren omtrent een 

                                                           

359
 De Standaard (16 februari 2011): “Open ruggetje moet snel dicht”; In het buitenland lopen op dit moment 

trials waarbij men kinderen met spina bifida voor de geboorte opereert. Men beoogt hiermee geen (volledige) 
genezing maar tracht de foetale schade in elk geval te verminderen. Zie bijvoorbeeld: N. S. ADZICK et al., “A 
randomnized trial of prenatal versus postnatal repair of myelomeningocele”, N.Engl.J.Med. 2011, 993-1004; 
Hierover ook: Gezondheidsraad, foetale therapie: update van de stand van de wetenschap, Den Haag, 2008, 
publicatienr. 2008/10, 53-54. 
360

 A. HUYGENS, “Late zwangerschapsafbreking en aansprakelijkheid voor ongewenst bestaan”, 
T.Gez./Rev.dr.santé 2011-12, afl. 3, 217. 
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zwangerschapsafbreking als zijnde een mogelijke ‘behandeling’. Gezien de verloskundige praktijk 

vandaag zo is dat terminaties meer en meer worden uitgevoerd tot zeer laat in de zwangerschap, 

doet een arts er volgens mij goed aan om naast alle opvang- en begeleidingsmogelijkheden (adoptie, 

zelfhulpgroepen,…) ook abortus te vermelden. Dit kan best moeilijk zijn wanneer een arts daar zelf 

niet achter staat. Het is echter van belang dat een ouder die zich in een dergelijke precaire situatie 

bevindt, een volledig overzicht heeft van de mogelijke opties. Op voorwaarde dat we geen rekening 

houden met de wil van de wetsindieners en abortus mogelijk achten tot vlak voor de geboorte, is 

zwangerschapsafbreking één van die opties. Anderzijds is een neutrale counseling van het grootste 

belang.  

Gelukkig staat een arts niet alleen in deze opvangfunctie. Ziekenhuizen stellen tegenwoordig een 

zorgpad op om het hele multidisciplinaire zorgproces zo efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen. 

Daarnaast bepalen ziekenhuizen welke rol in dit kader is weggelegd voor het plaatselijk ethisch 

comité. Die kan nogal verschillen. Toch lijkt het ziekenhuis het best geplaatst om hierover te beslissen. 

In elk geval zal er om ethisch advies worden gevraagd telkens een verzoek om 

zwangerschapsafbreking voorbij 24 weken zwangerschap plaatsvindt.  
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ALGEMEEN BESLUIT  

187. Het is duidelijk dat zorgverleners die meewerken aan late zwangerschapsafbrekingen met vele 

vragen zitten. De wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking maakt een 

onderscheid tussen zwangerschapsafbrekingen die plaatsvinden voor het einde van twaalf weken 

sinds de bevruchting en zwangerschapsafbrekingen die daarna plaatsvinden. De wet formuleert geen 

eindtermijn noch enige andere verduidelijking omtrent de afbreking van een zwangerschap vanaf de 

levensvatbaarheidsgrens. Onder meer door de ontwikkelingen in de prenatale diagnostiek stijgt 

nochtans de vraag naar late zwangerschapsafbreking omwille van een therapeutische indicatie bij de 

foetus. Willen artsen op een dergelijk verzoek om zwangerschapsafbreking ingaan dan hebben zij de 

keuze tussen het uitvoeren van een foeticide en hiermee de zwangerschap voortijdig af te breken of 

een infanticide nadat de zwangerschap is uitgedragen. Artsen weigeren stellig om actief infanticides 

te plegen. Bovendien is kindermoord expliciet verboden door artikel 396 Sw. De enige mogelijkheid 

om de wens van vrouwen die om late zwangerschapsafbrekingen verzoeken te verhoren, is door het 

uitvoeren van een foeticide. Het is onzeker of zo’n foeticide legaal is. Het is onzeker of een 

zwangerschapsafbreking überhaupt nog wel legaal is wanneer de foetus levensvatbaar is. Dit is 

meteen ook de centrale vraag in deze masterproef. In de visie van de indieners van de wet van 3 april 

1990 betreffende zwangerschapsafbreking, kent een levensvatbare foetus, vreemd genoeg, geen 

enkele strafrechtelijke bescherming. Wie met andere woorden vandaag een zwangerschapsafbreking 

uitvoert eens de levensvatbaarheidsgrens van de foetus is bereikt, wordt in die visie niet gestraft. Alle 

opties voor alternatieve rechtsbescherming die zich in de literatuur aandienen zijn problematisch. 

Wanneer we echter vasthouden aan het legaliteitsbeginsel en het principe volgens hetwelk de 

strafwet strikt moet worden geïnterpreteerd is zwangerschapsafbreking tot vlak voor de geboorte 

geoorloofd. De foetus wordt dan ook tot op dat moment beschermd. En was die bescherming van het 

leven van de ongeborene nu net niet de grondslag van de Wet Zwangerschapsafbreking? Als de wet 

de levensvatbaarheid toch als eindtermijn ziet, waarom staat dit dan niet op die manier in de wet 

zoals in Nederland het geval is? Alles wijst dus eerder in de richting dat zwangerschapsafbrekingen 

inderdaad toelaatbaar zijn tot vlak voor de geboorte, mits voldaan is aan alle vereisten die de wetten 

van 3 april en van 13 augustus 1990 opleggen. Laat ons dan ook zo moedig zijn dit toe te geven en 

vooral te streven naar transparantie en duidelijkheid. 

Dan blijft nog de grijze zone ten aanzien van het begrip ‘uiterst zware en ongeneeslijke kwaal’ in 

hoofde van de ongeborene. In ieder geval heeft onze wetgever voldoende waarborgen trachten te 

voorzien om misbruik tegen te gaan: het verzoek moet uitgaan van de vrouw, de arts moet de vaste 

wil van de vrouw om haar zwangerschap te beëindigen hebben vastgesteld, bovendien moet de 

terminatie plaatsvinden in een ziekenhuis en door een arts. Het advies van een tweede arts moet 
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worden ingewonnen en daarnaast voorzien ziekenhuizen in hun zorgpad zwangerschapsafbreking dat 

een vraag om afbreking vanaf 12 weken (in sommige ziekenhuizen pas vanaf 22 weken) aan het 

ethisch comité wordt voorgelegd. Dit multidisciplinair overleg heeft als bedoeling een lijn te brengen 

in de praktijk van zwangerschapsafbrekingen. De mogelijkheid tot late zwangerschapsafbreking mag 

geen hellend vlak worden naar een eugenetisch geboortebeleid. Daarom ook is het van het grootste 

belang dat de overheid zowel investeert in kwaliteitsvolle zorg inzake abortus als in goede en gerichte 

gehandicaptenzorg. Pas wanneer beide doelstellingen zijn bereikt, kunnen ouders een volledig vrije 

keuze maken. En dat is essentieel.  

 

De Evaluatiecommissie kan op de weg naar transparantie verschillende bijdragen leveren. Ten eerste 

zou de Commissie een rol kunnen spelen in het in kaart brengen van late zwangerschapsafbrekingen 

mits een aanpassing van het registratieformulier dat artsen moeten invullen na elke 

zwangerschapsafbreking. Het zou immers bijzonder interessant zijn te weten welke aandoeningen 

een aanleiding zijn voor een laat abortusverzoek en op welk tijdstip in de zwangerschap deze 

aanvragen zich precies situeren. Vandaag gebeurt de registratie van abortussen na 12 weken lang niet 

altijd. Deze systematische niet-naleving van de wet zorgt ervoor dat de registratieplicht, wat betreft 

zwangerschapsafbrekingen na 12 weken, (slechts) het karakter van symboolwetgeving heeft. Het lijkt 

me aangewezen dat de minister van Volksgezondheid de artsen tot registreren van late abortussen 

aanspoort, zeker nu de straf op dit nalaten niet afdwingbaar is.  

Een tweede mogelijke bijdrage van de Commissie in dit kader is het belichten van de grijze zones, die 

voor onzekerheid en spanningen zorgen in de praktijk, voornamelijk ten aanzien van de eindtermijn. 

In het verslag dat de Commissie om de twee jaar opstelt en overmaakt aan het Parlement gaat 

vandaag teveel aandacht naar het statistisch luik, ten nadele van het wetsevaluerend en aanbevelend 

luik. Bij wijze van wetsevaluatie zou de Commissie de vaagheid van de wet omtrent de 

toelaatbaarheid van late abortussen kunnen aanklagen. Tenslotte moet het worden herhaald dat de 

werking van de Nationale Evaluatiecommissie een stuk efficiënter kan. Een grondige hervorming lijkt 

dan ook noodzakelijk om de Commissie nieuw leven in te blazen. Eén van de uitdagingen is een 

betere aansluiting van de werking van de Commissie bij het gemeenschapsbeleid  

 

Het gebrek aan transparantie valt des te meer op wanneer we de Belgische regelgeving vergelijken 

met de Nederlandse. In Nederland heerst een veel opener klimaat ten aanzien van 

zwangerschapsafbrekingen voorbij de levensvatbaarheidsgrens. Daar maakt men om te beginnen het 

onderscheid tussen foetussen die tot categorie 1 en foetussen die tot categorie 2 behoren. Categorie 

1-foetussen lijden aan letale aandoeningen. Een terminatie is in dit geval mogelijk tot vlak voor de 

geboorte zolang de voorwaarden van de Wet afbreking zwangerschap van 1981 worden 

gerespecteerd en een melding gebeurt aan de ‘Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking 
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categorie 1’. Ten aanzien van categorie 2-gevallen ligt het moeilijker. De oprichting van een ‘Centrale 

Deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking in een categorie 2-geval en levensbeëindiging 

bij pasgeborenen‘ probeert hieraan tegemoet te komen door een toetsings- en meldingsprocedure in 

te voeren. Er is verder door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie een 

‘Modelreglement medisch handelen inzake late zwangerschapsafbreking’ opgesteld. Dit geheel aan 

initiatieven maakt van Nederland een goed voorbeeld wanneer het op duidelijkheid aankomt.  

Op het vlak van duidelijkheid kampt ook Ierland met een structureel probleem. Ondanks een recente 

veroordeling door het Europees Hof van de Rechten van de Mens blijft het land stilzitten en weigert 

het zijn regelgeving aan te passen. Sinds de X case in 1992 zou zwangerschapsafbreking in Ierland 

mogelijk zijn als het is om het leven, te onderscheiden van de gezondheid, van de vrouw te redden. 

Tot op vandaag echter werden er geen richtlijnen opgesteld waaraan die toegelaten abortus moet 

voldoen. Vrouwen die menen onder deze kwalificatie te vallen, steken om die reden vandaag nog 

altijd massaal de grens over. Het gaat hier om vrouwen die zich in een levensbedreigende situatie 

bevinden. Het lijkt er sterk op dat Ierland zich met haar streng katholieke traditie teveel tracht te 

verschuilen achter de bescherming van het ongeboren leven dat het bijzonder hoog in het vaandel 

draagt. Dit gaat helaas ten koste van de bescherming van het recht op leven van vrouwen die door 

hun zwangerschap in levensgevaar verkeren. Een grondige belangenafweging en heldere richtlijnen 

omtrent de situatie waarin abortus geoorloofd is, dringen zich dan ook op.  

 

Artsen die vandaag actief zijn in de prenatale diagnostiek, doen er goed aan van meet af aan duidelijk 

te maken aan het op consultatie komende ouderpaar dat prenatale onderzoeken geen resultaats-

verbintenissen zijn. Het is immers zo dat hoewel de wetenschap van de prenatale diagnose sterk 

evolueert, het altijd mogelijk is dat door omstandigheden of door een menselijke fout een afwijking 

niet kan worden of wordt gezien. Een ouderpaar moet over alle stappen in dit proces goed ingelicht 

zijn opdat het geïnformeerd kan toestemmen tot eventuele invasieve technieken die schadelijk 

kunnen zijn voor de ongeborene. In deze belangenafweging moet niet alleen met het zelfbeschik-

kingsrecht van de vrouw rekening worden gehouden maar ook met het recht op leven van de 

ongeborene en met het concreet sociaal vangnet voor een kind met een handicap binnen het gezin in 

wording. Uit een empirisch onderzoek van het cRZ (centrum voor Relatievorming en 

Zwangerschapsproblemen) naar de praktijk van prenatale screening van het syndroom van Down en 

neurale buisdefecten in Vlaanderen en Brussel blijkt dat een uitgeschreven protocol, waar het bestaat, 

een grote houvast biedt aan artsen, vroedvrouwen maar ook aan patiënten. De ervaringen van elke 

beroepsgroep kunnen hierin immers worden gebundeld en het belang van de patiënt maar ook dat 

van de ongeborene wordt centraal gezet. Een ‘Modelreglement medisch handelen late 

zwangerschapsafbreking’ zoals in Nederland zou met andere woorden van bijzonder nut zijn. De 

Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie zou hiervoor kunnen worden aangesproken.  
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Zo’n protocol zou ook ‘informed consent’-vragen kunnen oplossen door te stellen wat zorgvuldig 

handelen in het kader van prenatale diagnostiek is.  

Zodra we uitsluitsel kennen omtrent de toelaatbaarheid van late zwangerschapsafbrekingen, is de 

vraag of een arts bij het stellen van een negatieve prenatale diagnose de optie 

zwangerschapsafbreking aan ouders moet voorstellen, makkelijker te beantwoorden. In de huidige 

sfeer gekenmerkt door rechtsonzekerheid, lijkt het in ieder geval aangewezen dat een arts deze optie 

meldt. Alleen dan hebben ouders immers een totaalbeeld van de ‘behandelings’opties. Of er dan ook 

effectief wordt overgegaan tot een zwangerschapsafbreking hangt niet alleen af van de volgehouden 

wil van de ouders maar ook van het advies van een tweede arts en van het ethisch comité. Het 

ethisch advies mag dan wel niet bindend zijn, toch zullen artsen zich er doorgaans naar schikken. Een 

multidisciplinair overleg op het concrete geval toegespitst is immers van grote waarde. Ziekenhuizen 

hebben binnen het kader van de Ziekenhuiswet de vrijheid om de rol van het ethisch comité in 

individuele casussen te bepalen. Het is hierbij van belang dat ziekenhuizen niet alleen rekening 

houden met het type verzoeken dat de instelling het meest krijgt maar ook met de wensen van het 

zorgpersoneel dat aan de zwangerschapsafbreking meewerkt.  

 

 

Hopelijk is deze masterproef minstens een aanzet tot een aantal concrete voorstellen die de praktijk 

rond late zwangerschapsafbreking transparanter en dus ook leefbaarder maakt voor iedereen. 
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