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ABORTU'S PROVOCATU'S
JURIDISCHE STATUS QUAESTIONIS EN PERSPECTIEVEN (*)
door Moni VAN LOOK
Assistente aan de Katholieke Universiteit te Leuven
1. Tot de problemen die tegelijkertijd universeel en bijzonder actueel
zijn, behoort ongetwijfeld dit van de abortus provocatus, of - om
meer sprekende termen te gebruiken- dit van de vruchtafdrijving,
zwangerschapsafbreking of zwangerschapsverstoring (I).
Universeel omdat men dit middel steeds en overal aanwendt tegen
ongewenste zwangerschap, onafgezien van de positieve of negatieve
houding die de maatschappij daartegen inneemt. Deze houding is
uiteraard afhankelijk van sterk aan tijd en plaats gebonden omstandigheden en zeer variabel, zoals trouwens oak de middelen waarnaar
gegrepen wordt om het abortusvraagstuk maatschappelijk te regelen.
W el wordt vrij frequent het strafrecht gehanteerd tot beteugeling
en voorkoming van de vrijwillige zwangerschapsverstoring.
Abortus is anderzijds een actueel probleem : van een aangelegenheid
waarover een tahoe bing, zodat ze slechts inter doctores besproken
kon worden, is het de laatste jaren geevolueerd naar een discussiepunt
in een breder forum. Getuige hiervan de onstuitbare stroom van
stellingnames, acties, studiedagen, publikaties (2), enz., die aan dit
onderwerp zijn gewijd.

(") De stof werd bijgehouden tot en met I juli I974·
(I) De soms gebruikte term .,zwangerschapsonderbreking" is onnauwkeurig daar hij de
indruk kan wekken dat de ingreep slechts een tijdelijk voorbijgaand effect op het verloop
van de zwangerschap heeft. In deze bijdrage zullen wij doorgaans de term abortus gebruiken, daar deze ons het meest neutraal lijkt en het minst emotioneel geladen : .,vruchtafdrijving" refereert sterk naar de ongeboren vrucht, .,zwangerschapsafbreking of -verstoring" naar de vrouw.
(2) Als recente Belgische publikaties vermelden we : de twee abortusdossiers van Kultuurleven, I97I, nr. I, biz. 4-57 en I973, nr. 3, biz. 2I2-284 en 259-299; L'avortement. Aspects
medicaux, moraux et juridiques, Annales de droit, I97I, nr. 4, biz. 355-522; VAN DEN
ENDEN, H., Abortus, pro/contra, Baarn-Antwerpen, Het Wereldvenster-De Branding,
I97I, I34 biz.; Avortement et Contraception, Brussel, Editions de l'lnstitut de Socialogie de I'U.L.B., I972, I9I biz. (Sociologie du droit et de Ia justice); Abortus. Vers/agboek
van het internationaal congres der Belgische geneesherenvereniging Sint-Lucas, Brussel, 1972,
235 biz.; Abortus provocatus. Een interdisciplinaire studie met betrekking tot beleidsalternatieven in Belgiii, Antwerpen-Utrecht, De Nederlandse Boekhandel - De Sikkel, I972,
soB biz.; ToussAINT, P .• L'avortement, Brussel, Editions Complexe, I973· I96 biz.;
Abortus provocatus versus abortus crimina/is, Leuven, ACCO, I973. 8s biz. (K.U.L.,
Criminologische monografieen nr. I4). L'avortement, La revue nouvelle, I973, nr. I,
biz. 2I-82. Zie voor Nederland bv. VAN TRICHT, C., Abortus. Het recht van de vrouw,
Bussum, DeHaan, 1970, 204 biz.; VAN TrLL-D'AuLNIS DE BouROUILL, H., Vrije abortus.
Nu reeds mogelijk?, Deventer, Kluwer, 1972, 78 biz. (besproken in T.P.R., I972, biz. 596.'>97); SoNDERMEIJER, B., VEENHOVEN, R., Abortus. Achtergronden van het probleem. Effecten

Sommigen betreuren deze evolutie, die ze een aspect van een internationaal georkestreerde campagne ten gunste van straffeloze abortus
noemen (I), anderen beklemtonen- o.i. terecht- dat het onverantwoord is een probleem dat reeds lang in brede lagen van de bevolking
leeft, nog verder dood te zwijgen.
2. Dit spreken vaak luid roepen - over abortus heeft uiteraard
tot gevolg dat vele totnogtoe als niet voor discussie vatbare stellingen
in vraag worden gesteld en dat men gangbare meningen en vooroordelen herziet. Het is dan ook onvermijdelijk dat de daarop gesteunde
wettelijke bepalingen het voorwerp van kritiek vormen en dat concrete hervormingsvoorstellen geformuleerd worden.

3. In Belgie werd op I 8 februari I 97 I een eerste voorstel tot versoepeling van de abortuswetgeving in de Senaat ingediend (2). Het veroorzaakte grote opschudding, maar geen parlementair debat. Aanleiding tot een hernieuwde belangstelling van enkele parlementsleden voor het abortusprobleem, was de aanhouding en voorlopige
hechtenis van de Naamse gynaecoloog dr. Peers (I6 januari-20 februari"
I973), die bij de bevolking grate beroering verwekte. Twee nieuwe
wetsvoorstellen werden dan ook in de loop van I973 ingediend (3)

van liberalisering. Weerstanden tegen liberalisering. Praktijk problemen, Zeist, NISSO, 1972,
238 blz. (NISSO- literatuurraport nr. 7); voor Frankrijk: GuY, F. en GuY, M., L'avortement. Documents pour une information et une ref!exion sur un probleme de l' actualite, Paris,
Ed. du Cerf, 1971, 240 blz.; DouRLEN-ROLLIER, A. M. en RoLLIER, F., L'avortement,
Paris, Filipacchi, 1972, r6o blz.; zie voor de Duitse Bondsrepubliek : JocHIMSEN, L., (Hrsg.),
§ 218. Dokumentation eines 100 jiihrigen Elends, Hamburg, Konkret Buchverlag, 1971,
170 blz.; BAuMANN, J,, Das Abtreibungsverbot des § 218, Neuwied-Berlin, Luchterhand,
1971, 376 blz.; ScHROEDER, F.-C., Abtreibung. Reform des § 218, Berlin-New York, W. de
Gruyter, 1972, r84 blz.; Dokumentation uber den Stand der Diskussion urn die Reform des
§ 218 StGB - Abtreibung, Bonn, CDU Bundesgeschaftsstelle, 1973, 159 blz.; voor Groot'flrittannii! : HoRDERN, A., Legal Abortion : the English Experience, Oxford, Pergamon Press,
1971, XV+322blz.; voor de U.S.A., WALBERT, D. en BuTLER, J., Abortion, Society and the
Law, Cleveland-London, The Press of Case Western Reserve University, 1973, XV+395
blz. en voor een algemeen overzicht: HALL, R. (ed.), Abortion in a Changing World. The
Proceedings of an International Conference Convened in Hot Springs, Virginia, November
17-20, 1968; by the Association for the Study of Abortion, 2 vol., New York-London, Columbia University Press, 1970, XX+377 en VIII+220 biz.
(r) G.V.H., Campagne voor abortus ~erkt internationaal, De Standaard, 28 februari 1973.
(2) Voorstel van wet tot opheffing van artikelen 351 en 353 en van sommige bepalingen
:Van artikel 383 van het Strafwetboek en tot vervanging van de tekst van artikel 353 van
hetzelfde wetboek, Par!. Besch., Senaat, 1970-7I, nr. 280, hernomen op 15 december 1971,
Par!. Besch., Senaat, 1971-72, nr. 39 (Senatoren CALEWAERT, HousiAUX, PIERSON, PoMA,
PARMENTIER, RrsoPOULos).
(3) Wetsvoorstel betreffende de onderbreking van zwangerschap, Par!. Besch., Kamer,
1972-73, nr. 483/1,21 februari 1973 (Kamerleden DrNANT, VAN GEYT, LEVAUX, CouTEAU,
DELRUE); Voorstel van wet betreffende opzettelijke afbreking van zwangerschap, Par!.
Besch., Senaat, 1973-1974, nr. 46, 7 november 1973 (senatoren PIERSON, HERCOT, VAN
HoEYLANDT, NAuWELAERTs-THuEs).
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:Door cie voortij'dige :Pariementsontb!ndlng op jo Januad I 974 zi}rr
deze drie voorstellen echter vervallen; een ervan werd in de nieuwe
legislatuur volledig ongewijzigd hernomen (I). Het is bovendien onmiskenbaar dat het abortusvraagstuk bij de recente verkiezingen en
regeringsvorming een belangrijke rol gespeeld heeft.
4· In het buitenland is men reeds verder geevolueerd : getuige daarvan bv. de recente wetswijzigingen in Groot-Brittannie (2), de Duitse
Democratische Republiek (3), Denemarken (4), Oostenrijk (5), de
Duitse Bondsrepubliek (6), Zweden (7) en de Verenigde Staten (8),
alsook de uitspraken van het Amerikaans Hooggerechtshof (9).

(r) Voorstel van wet betreffende de opzettelijke afbreking van zwangerschap, Pari. Besch.,
Senaat, B.Z. 1974, nr. 135/1, 15 mei 1974 (senatoren PIERSON, HERCOT, VAN HoEYLANDT,
NAUWELAERTS-TRUES, CALEWAERT).
(2) Abortion Act 1967 (An Act to amend and clarifY the law relating to termination of
pregnancy by registered medical practitioners), 27 oktober 1967, tot wijziging van de
sections 58 en 59 van de Offences against the Person Act 1861. Deze wet trad in Engeland,
Wales en Schotland in werking op 27 april 1968, samen met de Abortion Regulations 1968;
zie voor beide teksten HoRDERN, A., o.c., biz. 68-75.
(3) Gesetz iiber die Unterbrechung der Schwangerschaft van 9 maart 1972, GBI., I, 15 maart
1972, aangevuld door een Durchfiihrungsbestimmung van 9 maart 1972, GB!., II, 20 maart
1972. Het vervangt de wet van 27 september 1950, zoals aangevuld bij instructie van het
Ministerium fur Gesundheitswesen, 22 oktober 1965.
(4) Op 1 oktober 1973 trad de wet nr. 350 van 13 juni 1973 over de zwangerschapsafbreking
(Lov om svangerskapsafbrydelse) ter vervanging van de wet nr. 120 van 24 maart 1970,
in werking.
(5) §§ 96-98 van het op 29 november 1973 door de Nationalrat meerderheid tegen oppositie
goedgekeurde Bundesgesetz vom XXX iiber die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen
(Strafgesetzbuch- StGB.) tot vervanging van het Strafgesetzbuch van r852; het nieuwe strafwetboek zal op r januari 1975 in werking treden. Zie voor de tekst van § 96-98, Bericht
des ]ustizausschusses, 959 der Beilange zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates
XIII. GP, biz. 55-56 en toelichting blz. 19-23.
(6) Ter hervorming van de abortuswetgeving waren 4 wetsvoorstellen in het Duitse parlement ingediend, waarvan de twee belangrijste uitgingen, resp. van de SPD-FDP-meerderheid (BT.-Drucksache 7/375, herwerkt tot Drucksache 7/1981 termijnregeling) en van de
CDU-CSU-oppositie (BT.-Drucksache 7/554 herwerkt tot Drucksache 7/1938 indicatieregeling); zie voor de tekst van alle voorstellen Dokumentation iiber den Stand der Diskussion
urn die Reform des § 218 StGb., biz. 55-94 en 105-123· Na anderhalve dag discussie en drie
stembeurten werd het SPD-FDP-voorstel op 26 april 1974 met gewone meerderheid goedgekeurd (Deutscher Bundestag, 95e en 96e zitting, 25-26 apri11974; Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 25-27 april 1974); het daarop volgende verzet van de Bondsraad (10 mei 1974)
werd in een tweede stembeurt (5 juni) met absolute meerderheid opzijgeschoven. Op
18 juni, de dag van de publicatie van het Fiinfte Gesetz zur Reform des Strafrechts (verder
geciteerd als s.StrRG) in het Bundesgesetzblatt, werd een vordering tot opschorting van de
inwerkingtreding van deze wet bij het Bundesverfassungsgericht ingediend. Op 23 juni
besliste dit hof dat de bepalingen van de wet, die over de termijnregeling handelen, gedurende drie maand opgeschort worden (deze termijn kan met 2/3 meerderheid verlengd
worden). De overige bepalingen van het s.StrRG traden, met enkele geringe wijzigingen,
in werking, zodat een verruimde indicatieregeling gedurende deze overgangsperiode van
toepassing is (zie Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24 juni 1974, biz. 3). Wegens het tijdelijk
karakter van deze regeling zullen wij hoofdzakelijk aandacht besteden aan de wet, zoals
deze door het Parlement gestemd werd.
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In andere ons omringende landen staan eveneens hervormingen op
het getouw, maar vlotten de besprekingen minder goed. Zo zijn in
Nederland (1) en Frankrijk (2) zeer uiteenlopende hervormingsvoorstellen ingediend, waarvan totnogtoe geen van allen een afgetekende
parlementaire meerderheid achter zich heeft kunnen scharen.

(7) Het Zweedse parlement keurde op 29 mei I974 met 2I4 tegen I03 stemmen bij 6 onthoudingen een nieuwe abortuswet goed. Deze wet is op dit ogenblik nog niet gepubliceerd,
zodat wij 6ns beperken tot de bespreking van het geldende recht van Riitten till abort (I97I),
het rapport van een koninklijke commissie dat aan de grondslag van de nieuwe wetgeving
ligt (STEIGER, 0., Schweden : Entwurf eines neuen Abtreibungs-Gesetzes, Vorgiinge, I972,
biz. I77-I79 en HuMMEL, H., Das Recht der Frau zur Abtreibung- Das Gutachten der
schwedischen Abtreibungskommission, Zeitschrift fur Rechtspolitik, I972, biz. I23-124).
(8) Sinds ±I966 hebben talrijke staten hun abortuswetgeving versoepeld. Aanvankelijk
werkte daarbij vooral de door het AMERICAN LAW INSTITUTE voorgestelde Model Penal
Code (I962) inspirerend (indicatieregeling), later (New York en Alaska, 1970, Hawaii en
Washington, 197I) sloeg men een meer radicale richting (terrnijnregeling) in; zie voor de
evolutie van de Amerikaanse wetgeving, GEORGE, }., The Evolving Law of Abortion in
Abortion. Society, and the Law, biz. 3-62 en CoNGER, J., Abortion, The Five-Year Revolution and its Impact, Ecology Law Quarterly, 1973, biz. 3I2-324.
(9) In de principiele arresten van 22 januari I973 verklaarde de U.S. - Supreme Court
de abortuswetgeving van Texas en Georgia - en impliciet dus ook analoge regelingen ongrondwettelijk (Roe v. Wade, nr. 70-I8 en Doe v. Bolton, nr. 70-40); zie de tekst in
Abortion, Society and the Law, biz. 3II-394 eneen samenvatting Abortus en de Amerikaanse grondwet, Kultuurleven, I973, nr. 3, biz. 212-2I9; cf. Co-NCi.E&,].; o.c., biz: 32-'F332;
(I) Op 2I januari 1970 werd een pluridisciplinaire Commissie Abortusvraagstuk o.l.v.
prof. dr. G. KLoOSTERMAN opgericht, met het doe! de wenselijkheid van een wetswijziging
inzake abortus nate gaan; ruim een jaar later (5 maart I97I) kwam de commissie met een
interimrapport klaar, dat een grote verscheidenheid van opvattingen weerspiegelt (zitting
I97I, nr. II. 32I/2). Enkele maanden later (20 oktober 1971) werd de commissie trouwens
ontbonden. Ondertussen dienden twee P.V.D.A.-parlementsleden op 25 juni 1970 een
initiatief-ontwerp in (Voorstel van wet van de heren LAMBERTS en RoETHOF tot het wijzigen
van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafvordering, zitting 1969-1970,
nr. 10719/2 (voorstel) en I0719/3 (memorie van toelichting). Tijdens een openbaar gehoor
hebben diverse organisaties hun mening over dit antwerp kenbaar gemaakt (29 september
197I, zitting 1971-72, nr. I07I9/4 en memorie van antwoord LAMBERTs-RoETHOF, 8 juni
1972, zitting 1971-1972, nr. 10719/6). Op 23 juni 1972 tenslotte diende de regering BIEsHEUVEL op haar beurt een vee! minder verregaand wetsontwerp in (Nieuwe regelen met
betrekking tot het afbreken vap. zwangerschap, zitting 1971-1972, nr. 11890/3 (memorie
van toe!ichting) en u890/4 (ontwerptekst); zie hierover BRONKHORST, C., Het regeringsontwerp betreffende het afbreken van zwangerschap, N.J.B., 1972, biz. 810-815.
(2) De Franse parlementaire COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, F AMILIALES ET
SoCIALES diende zich over een regeringsontwerp en 5 wetsvoorstellen, meestal van oppositieleden, uit te spreken. Na een vrij diepgaand onderzoek en enkele besloten hoorzittingen
legde rapporteur PEYRET op 7 december I973 een omvangrijk rapport neer (Assemblee
Nationale, premiere session ordinaire de 1973-74, nr. 826, Tome I, Expose General, 81
biz.; Tome II, Analyse du projet et des propositions. Examen en commission, 140 biz.; deze
teksten worden verder geciteerd <1ls rapport PEYRET, I of II). De commissie verwierp het
regeringsontwerp, schorste de strafvervolgingen tegen geneesheren op, aanvaardde de
door de rapporteur voorgestelde .,positieve maatregelen" tegen abortus (.,arsenal de dissuasion"), maar keurde diens eigenlijk abortusvoorstel, opgebouwd op grond der diverse parlementaire voorstellen, af. Na een marathondiscussie (13 en 14 december 1973) verzond de
Nationale Vergadering de hele zaak terug naar de commissie (STUCKENS, T., Frans abortusantwerp terug naar kommissie, De Standaard, 15-16 december 1973).
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Opvallend is dat regeringen zich vaak afzijdig houden of zelfs vroegere
initiatieven terugtrekken om het parlement vrij spel te laten (r).

5. Doorgaans hebben de diverse wijzigingen alleen betrekking op de
specifieke (strafrechtelijke) bepalingen inzake abortus. Het komt
echter wel voor dat zij een onderdeel vormen van een meer omvattende wijziging, hetzij van het strafrecht (bv. in Oostenrijk);
hetzij van het gezinsbeleid (bv. in Frankrijk) : in deze gevallen stellen
wij het fenomeen vast dat voorstanders van wijziging van de abortuswetgeving de hervorming in globo willen doordrukken, terwijl tegenstanders de abortusbepalingen uit het hele maatregelenpakket willen
lichten om ze beter te kunnen bestrijden (2).
6. Zoals verder uiteengezet zal worden, vertonen de hervormingen
in het buitenland talrijke punten van overeenkomst, waaraan de o.i.
noodzakelijke herziening van het Belgische abortusrecht zich zou
kunnen inspireren. ,Het complexe karakter van het abortusprobleem
zal een dergelijke herziening echter niet gemakkelijk maken. Abortus
heeft immers zowel individuele als sociale, ethische als juridische,
medisch-technische als politieke implicaties. Men di~nt er zich dus
voor te hoeden het vraagstuk tot een van deze facetten te herleiden.
Zo is vruchtafdrijving bv. geen uitsluitend medisch probleem : , To
be sure, the procedure is surgical; but this makes abortion no more a
medical problem than the use of the electric chair makes capital punishment a problem of electrical engineering" (3).

7· Deze bijdrage is hoofdzakelijk voor juristen en medici bedoeld
daar beide disciplines in deze aangelegenheid een belangrijke spe(1) Cf. de regeringsverklaring van het tweede kabinet Brandt/Scheel (18 januari 1973) :
,.Die Bundesregierung geht nach Gespriichen mit den Koalitionsfraktionen davon aus,
class diese Reform [des § 218] auf Grund von Vorschlagen aus der Mitte des Parlaments
beraten und verabschiedert Werden soli" (PRESSE- UND lNFORMATIONSAMT DER BUNDESREGIERUNG, Bonner Almanach, 1973, biz. 36), hiermee een vroeger ook in eigen rangen
omstreden regeringsontwerp intrekkend. Ook de Nederlandse regering DEN UYL nam een
analoge beslissing (cf. JuRGENS, E., Contra-seign, dekkingsplan, De Nieuwe Linie, 28 november 1973).
(2) De door de Franse rapporteur PEYRET voorgestelde Proposition de loi relative d une
politique de Ia famille omvatte vier titels : I. De Ia politique en faveur des families; II. De
l' adoption pleniere; III. De I' information sur les problemes de Ia vie et de Ia regulation des
naissances; IV. Des interruptions de grossesse; de 3 eerste titels werden door de cominissie
aangenomen, de 4de daarentegen verworpen. Op grond van de voorgestelde abortusbepalingen werd het nieuwe Oostenrijkse strafwetboek niet eenstemmig, maar meerderheid
tegen oppositie goedgekeurd; de oppositie stelde zelfs voor over de abortus een referendum
te houden (Stenographisches Protokoll, donderdag 29 november 1973, biz. 8184).
(3) SzAsz, T., The Ethics of Abortion, Humanist, september-oktober 1966, biz. 148, geciteerd door CALLAH:AN, D., Abortion : some Ethical Issues, in Abortion, Society and the
Law, biz. 96.

423

cifieke functie hebben. De geneesheer wordt vaak rechtstreeks met
de vraag naar abortus geconfronteerd en zal uiteindelijk instaan voor
de uitvoering van de ingreep. De jurist heeft tot taak te zorgen voor
de toepassing van de bestaande regeling en voor de juridische formulering van nieuwe maatschappelijke opties. Het spreekt vanzelf dat
beide disciplines juist daardoor een belangrijke rol bij het totstandkomen en verwoorden van deze opties vervullen.
8. In dit artikel bespreken we achtereenvolgens de huidige Belgische
wetgeving, zoals door rechtspraak en rechtsleer gei:nterpreteerd; de
actuele abortuspraktijk en voorstellen de lege ferenda in binnen- en
buitenland.

I. HUIDIGE WETGEVING
A. ALGEMEENHEDEN

9· In de Belgische wetgeving wordt abortus uitsluitend vanuit strafrechtelijk oogpunt bekeken. Bovendien zijn de wettelijke bepalingen
niet van recente datum ; deze materie wordt immers nag steeds beheerst door de artikelen 348 tot en met 353 van het strafwetboek
van 8 juni 1867 (Staatsbl., 9 juni 1867), alsmede door het zesde en
zevende lid van adikel 383 van hetzelfde wetboek, zoals toegevoegd
bij artikel 1 van de wet van 20 juni I923 (Staatsbl., 25-26 juni I923).
De eerste reeks artikelen heeft direct betrekking op het misdrijf
vruchtafdrijving zelf; laatstgenoemd artikel op allerlei omstandigheden die het plegen van deze daad in de hand (zouden) werken
(bv. verspreiding van abortieve middelen, publiciteit ... ). Voorlopig
laten we dit artikel buiten beschouwing.
Eerst en vooral moet aandacht worden besteed aan de plaats van
de artikelen inzake abortus in het tweede hoek van het strafwetboek.
Waar de Code penal van I8IO deze in de tweede titel (Crimes et Delits
contre les particuliers) in sectie II onder de hoofding Blessures et Coups
volontaires non qualifies Meutres, et autres Crimes et Delits volontaires
rangschikte, was de wetgever van I 867 de mening toegedaan dat deze
beter in de zevende titel Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der
familie en tegen de openbare zedelijkheid thuishoorden. Dat dit geen
toevallige plaatsing was - wat vaak door de doctrine beweerd
wordt (I) - maar wel een bewuste keuze, blijkt uit de volgende
10.

(1) Ten onrechte beweren bv. RxaAux, M. en TRoussE, P.-E., (Les crimes et les delits
du Code Penal, T.V. Les Crimes et les del its contre la securite publique, l'ordre publique,

uitspraak van HAUS, J.-J. :La plupart de cesfaits (I) sont des attentats
contre les personnes; mais ces attentats portent en meme temps une
atteinte grave aux droits et aux interets les plus sacres de la famille, qui
est le fondement de la societe. Ce sont des crimes qui ant un caractere
mixte et qui, par cette raison, doivent trouver leur place ici (2).
Deze plaatsing belette echter niet dat de wetgever ze als misdrijven
tegen personen bleef beschouwen en het verband met andere misdrijven tegen personen (titel VIII) niet uit het oog verloor; dit blijkt
o.m. uit het feit dat de discussie van titel VII in de Kamer uitgesteld
werd tot de tekst van de voorgestelde bepalingen van titel VIII rondgedeeld zou zijn (3). ·
Men onderkende echter duidelijk het verschil tussen abortus
enerzijds en kindermoord (4) of moord anderzijds, onderscheid dat
in het vroegere recht niet steeds getrokken werd, en ook in sommige
recente beweringen dikwijls moedwillig over het hoofd wordt gezien.
In andere rechtsordes wordt abortus doorgaans als misdrijf tegen het
Ieven gekwalificeerd : dit is bv. het geval voor Frankrijk, waar de
systematiek van het strafwetboek van 1810 behouden bleef (5),
voor Nederland (6) en voor Duitsland (7). Ook in deze Ianden heeft

l'ordre des families et /a moralite publique, Brussel-Parijs, Bruylant-Libr. gen. dr. jur.,
I968, biz. I43 en noot 6) dat deze plaatsing ,n'a etejustifie que tr<!s vaguement et comme en
passant, dans les travaux pr<iparatoires" en dater slechts ,une breve allusion" naar gemaakt
werd. Een andere vraag is natuurlijk of deze plaatsing juist is I
(1) NI. de in titel VII van Boek II opgesomde misdaden en wanbedrijven.
(2) Memorie van toelichting, NYPELS, J., Legislation criminelle de la Belgique ou Commentaire et Complement du Code penal beige, vol. III, Brussel, Bruylant, r868, biz. 7, nr. I;
cf. verslag PIRMEZ, Senaat, 29 december 1864, NYPELs, J., o.c., biz. 128, nr. r.
(3) Kamer, 3 maart 1859, NYPELS, J., o.c., biz. 47, nr. r.
(4) Art. 396 S.W.B.; een duidelijke aflijning tracht de definitie van DECLERCQ te geven :
C' est le moment auquel commence le travail de l' enfantement qui marque le passage de la sphere
d' applicabilite des dispositions sur l' avortement a Ia sphere d' applicabilite de I' article 396
(Les infractions contre Ia famille et Ia morale sexuelle en droit beige, Rev. int. dr. pen.,
1964, blz. SI9, geciteerd door RmAux, M. en TRoussE, P.-E., o.c., biz. I67)·
(5) Art. 3I7 Code penal, gewijzigd bij W. 27 maart 1923 (].0., 29 maart 1923) en vooral
bij artikel 82 van de zg. Code de lafamille (Decret-loi 29 juli I939, ].0., 30 juli I939, err.,
5 en 29 augustus I939), aangevuld bij artikel I, 5° en artikel 3 W. I8 maart I9SS (].0.,
I9 maart I955, err., ].0., 23 maart I955).
(6) Wetboek van Strafrecht (I886), boek II, Titel XIX : Misdrijven tegen het /even gericht :
artikel 295-298.
.
(7) Strafgesetzbuch (I5 mei I87I), Dee! II, I6. Abschnitt, Verbrechen und Vergehen wider
das Leben, § § 2I8-220).

men echter tijdelijk (I) of blijvend (2) een andere kwalifi.catie voorgesteld.
II. Reeds bij een eerste lectuur van de artikelen 348-353 valt onmiddellijk op dat de Belgische wetgever van I 867 - in tegenstelling
tot de Franse van I8Io- het misdrijf abortus in al zijn schakeringen
heeft willen vatten. Een der hoofdbekommernissen van de wetgever
was immers het strenge en vrij lapidaire artikel 3I7 van de Code
penal van I8IO (3), dat in de praktijk tot vele moeilijkheden en een
uiteenlopende rechtspraak in Frankrijk en Belgie geleid had, door
een meer uitgewerkte en genuanceerde regeling te vervangen (4).
Dit betekende echter geenszins dat men van het repressieve standpunt
afstapte. Met de oorzaken van abortus werd zeer weinig rekening
gehouden en zo dit toch gebeurde, werden ze gemakkelijk over een
kam geschoren : ,La femme qui se fait avorter a le plus souvent
pour but de faire disparaltre les suites d'une liaison illegitime" (5).

(I) Zo heeft het Franse Vichy-regime door deW. IS februari I942 tijdelijk een strengere
beteugeling voor abortus voorzien daar deze als een misdrijf tegen ,La Societe, l'Etat et
Ia Race" bestempeld werd. Een in I936 uitgewerkt antwerp tot wijziging van het Duitse
Strafwetboek rangschikte abortus onder de ,Angriffe auf die Lebenskraft des Volkes" en
meer bepaald als ,Angriffe auf Rasse und Erbgut" ; door de Verordnung zum Schutz von
Ehe, Familie und Mutterschaft (9 mei I943, R.G.Bl., I943, I, I4o) werden dan oak strenge
strafverzwaringen ingevoerd (zie ScHROEDER, F.-C., o.c., biz. 9-u).
(2) De klassieke delictsomschrijving, waaraan de Hoge Raad streng vasthoudt, (vaste
jurisprudentie sinds H.R., I november I897, W. nr. 7038) vereist de aanwezigheid van
een levende vrucht op het ogenblik 'van de ingreep, wat vrijwel niet te bewijzen is. Omdat
de bestaande artikels 29S e.v. onhanteerbaar bij de beteugeling van abortus werden geacht, werd door de Wet van 20 mei 1911 (Staatsbl., 19II, 130) als misdrijf tegen de zeden
(Boek II, Titel XIV) een nieuw delict ingevoerd. Strafbaar volgens dit artikel 2Sibis (1)
is ,Hij die opzettelijk eene vrouw in behandeling neemt of eene behandeling doet ondergaan, te kennen gevende of de verwachting opwekkende dat daardoor zwangerschap kan
worden verstoord ... ". Paging tot abortus op een niet-zwangere vrouw is dus strafbaar!
Zie voor de motieven van deze nieuwe kwalificatie Seksinfo, Facetten van de seksuele problematiek, Utrecht, R.U., N.V.S.H., I969, biz. 6os.
(3) Dit artikelluidde als volgt : ,Quiconque, par alimens, breuvages, medicamens, violences, ou par tout autre moyen, aura procure l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle
y ait consenti ou non, sera puni de Ia reclusion. La meme peine sera prononcee contre
Ia femme qui se sera procure l'avortement a elle meme, ou qui aura consenti a faire usage
des moyens a elle indiques ou administres a cet effet, si l'avortement s'en est suivi. Les
medecins, chirurgiens et autres officiers de sante, ainsi que les pharmaciens qui auront
indique ces moyens, seront condamnes a la peine des travaux forces a temps, dans le cas
ou l'avortement aura eu lieu".
(4) Zie memorie van toelichting, NYPELS, J., o.c., biz. 7-9, nrs. 2-3.
(s) Memorie van toelichting, NYPELS, J., o.c., biz. 10, nr. 9· Andere, in de memorie geciteerde motieven, betreffen abortus tegen de wil van de vrouw, hetzij om een ongewenste
erfgenaam uit de weg te ruimen, hetzij als reactie tegen de ,.oneer" een dochter aangedaan
(biz. 9, nrs. 3-4).

De meeste principes die aan het artikel 317 ten grondslag lagen,
bleven behouden (1). Toch had de toegepaste rechtsverfijning tot
gevolg dat de meerderheid der gevallen- waaronder de meest typische
abortus, nl. diegene gepleegd door een onbevoegde derde op een vrouw
die daarmee toestemt - niet meer als misdaad, maar wel als wanbedrijf gekwalificeerd werd (2). De beoordeling van het misdrijf zou
aan de jury, die gemakkelijk tot vrijspraken overging,· onttrokken en
aan beroepsrechters toevertrouwd worden.
12. Vooraleer we de delictsomschrijving van de artikelen 348-353
bespreken, dienen wij er hier op te wijzen dat deze teksten nergens
uitdrukkelijk de mogelijkheid van een zg. therapeutische abortus openlaten. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden kwam dit probleem
slechts eenmaal ter sprake, nl. op de kamerzitting van 29 maart
1859 (3). De vraag werd gesteld of abortus al dan niet strafbaar zou
zijn in het volgend geval : Il y a des femmes d' une conformation tellement vicieuse qu' on ne peut jamais esperer d' en tirer qu' un enfant en
lambeaux; on expose tres souvent la vie de la mere, et ['enfant est toujours
mort" (4). In zijn antwoord beklemtoonde rapporteur Lelievre de
afwezigheid van een misdadig opzet : Au contraire, il s' agit d'un cas
de necessite, dans lequel l' homme de l' art en tend soustraire la mere d.
une mort imminente; il n' existe pas le moindre delit. De minister van
justitie Tesch stelde zich op zijn beurt tevreden met volgende verklaring : Ce sont des questio.ns. de fait qu' il est impossible de trancher
dans la loi.
Steunend op deze passage nemen rechtsleer en rechtspraak doorgaans
aan dat een abortus, die door een geneesheer verricht wordt om het
!even van de moeder te redden, niet strafbaar is, daar er geen sprake
is van misdadig opzet, maar wel van een strafuitsluitende noodzaak.
Wij zullen verder zien dat er in de praktijk grote onzekerheid heerst
over de interpretatie en de toepassing van dit begrip ,noodzaak".

(r) Bv. de gelijke bestraffing van de vrouw en de onbevoegde aborteur, a! gaat het om twee
afzonderlijke misdrijven; de strafverzwaring voor geneesheren en gelijkgestelde personen ...
(2) In Frankrijk werd deze correctionalisering pas door de wet van 27 maart 1923 tot wijziging van artikel 317 Code penal doorgevoerd; ten onrechte beweert M.-T. MEULDERS
dat dit voor Frankrijk in 1920 en voor Belgie in 1923 zou geschied zijn (Aspects juridiques,
in Liberaliser l'avortement?, Gembloux, Duculot, 1972, blz. 59). Wellicht verwart schrijfster
de wetgeving inzake abortus met deze inzake abortuspropaganda (zie verder nr. 31, biz. 439).
(3) NYPELs, J., o.c., biz. 49·
(4) De vraag was dus niet : Ieven van de moeder of van de fcetus, maar wei dood van heiden
of van de fcetus alleen I

B. DELICTSOMSCHRIJVING

13. De wet maakt een onderscheid tussen de opzettelijke abortus
(art. 348, 350-353) en diegene die het gevolg is van geweldpleging
op een zwangere vrouw (art. 349). In deze laatste hypothese- waarop
artikel 317 van de Code penal niet toepasselijk was (1)- gaat het o.i.
in feite niet om abortus provocatus (2), maar om het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen met een specifiek gevolg (3).
Wij zullen dit artikel verder buiten beschouwing laten, oak al omdat
het zelden toegepast wordt.
14. Opdat een abortus naar Belgisch recht strafbaar zou zijn, zijn
vijf elementen vereist : de zwangerschap van een vrouw; een abortieve
ingreep; de vroegtijdige uitstoting of vernietiging van de vrucht;
het oorzakelijk verband tussen de ingreep en deze vroegtijdige uitstoting of vernietiging ; het opzet abortus te veroorzaken.
Het spreekt vanzelf dat deze omstandigheden post factum moeilijk
te bewijzen zijn, al is het bewijs - bij ontstentenis van een bijzondere
bewijsregeling - volledig vtij (4).
Uiteraard dienen de bewijsmiddelen op geoorloofde wijze verkregen
te worden. Zo zal elke schending van het medisch beroepsgeheim
(art. 458 S.W.) nietigheid van de daarop gesteunde vervolging tot
gevolg hebben (5).

15. Reeds het eerste element- de zwangerschap- geeft tot heel wat
bewijsmoeilijkheden aanleiding, al is het bewijs aan geen bijzondere
regel gebonden (6). De vaststelling van de zwangerschap is belangrijk
daar in ons recht de paging tot abortus op een niet-zwangere vrouw

(r) Gent, 2 april 1859, Pas., r86o, II, 67.
(2) Zie voor de omschrijving van het moreel element van dit misdrijf, R1GAUX, M. en
T&oussE, P.-E., o.c., biz. 141 die geen bezwaar hebben tegen deze wettelijke kwalificering.
(3) De wetgever van 1867 achtte de gemeenrechtelijke strafmaat voor opzettelijke slagen
en verwondingen onvoldoende en wenste een meer specifieke deliktsomschrijving (NYPELS,
J., o.c,, biz. 9-10, nr. 7 en biz. 32-33, nr. 2). Verzwarende omstandigheden zijn de voorbedachtheid en de kennis van de toestand van de vrouw (art. 349, al. 2; zie NYPELs, J.,
o.c., biz. 48, nr. 4).
(4) Cf. RrGAUX, M., en TRoussE, P.-E., o.c., biz. 137-138 en de aldaar geciteerde rechtspraak en doktrine.
(5) Cass., 14 juni 1965, Pas., 1965, I, r 102; zie ook Corr. Antwerpen, 22 juni 1953, R. W.,
.1952-1953, 1783, hervormd door Brussel. 20 maart 1954, R. W., 1953-1954, 1382 (beperking van onderzoek); Brussel, 20 maart 1955, Rev. dr. pen., 1954-1955, 735; Corr. Charleroi, r6 mei 1963, J.T., 1963, 472; Brussel, 30 november 1963, J.T., 1964, 264; anders :
GuYAUX, L., Des modifications necessaires a notre legislation sur l'avortement, les moyens
abortifs et les moyens anticonceptionnels, Rev. dr. pen., 1946-47, biz. 333-335·
(6) Cass., 17 oktober 1949, Pas., 1950, I, 84; Cass., 20 februari 1961, Pas., 1961, I, 666.

- een zg. ondeugdelijke poging - niet strafbaar is (I); wei kan er
eventueel sprake zijn van de specifieke misdaad van artikel 352
S.W. (aanwenden van abortieve middelen met dodelijke afloop).
Ook in het buitenland werd men met deze bewijsmoeilijkheid geconfronteerd, wat soms tot wetswijzigingen aanleiding gaf (2).
De strafwet maakt geen onderscheid naargelang de duur van de zwan~
gerschap of de levensvatbaarheid van de vrucht (3) ; de elementen
van het rnisdrijf zijn echter niet aanwezig indien de vrucht op het
ogenblik van de abortieve ingreep niet meer leefde (4).
x6. Wat de abortieve middelen en technieken betreft, heeft de wetgever
van I 867 de omschrijving van het oude artikel 3 I 7 bijna woordelijk
overgenomen. De artikels 348 en· 350 vermelden op exemplatieve
wijze enkele (toen bekende) middelen en praktijken (spijzen, dranken,
artsenijen, geweld), aangevuld door de meer algemene omschrijving
,of door enig ander middel" (5).
Een overzicht van de (schaarse) gepubliceerde rechtspraak, maar
vooral van recente medische literatuur, brengt een zeer grote varieteit
van abortusmethodes aan het Iicht, methodes die vaak een grote
medische kennis en ervaring vereisen (6).
Opdat de abortus strafbaar zou zijn, volstaat het dat het bewezen is
dat deze middelen effectief aangewend werden ; het is niet nodig ze
te preciseren (7).

I

I
I.

(1) Memorie van toelichting, NYPELs, ]., o.c., biz. 9, nr. 6 in fine; TIGAUX, M., en TRoussE,
P.-E., o.c., biz. 139.
(2) Zo werd in Frankrijk door de wetswijziging van 1939 de poging tot abortus op een
niet zwangere vrouw (.,une femme supposee enceinte") op dezelfde wijze als het gelukt
misdrijf strafbaar. In 1923 had men een dergelijke uitbreiding van de strafbare paging ncig
verworpen (zie noot LE POITTEVIN, G., onder W. 27 maart I923, D. I923, IV, biz. 20o-20I
en noot HENRY, A., onder Cass. crim., 9 november I928, D., I929, I, 97). In Nederland
wordt sinds de wetswijziging van I9I I evenmin het bewijs van de zwangerschap vereist
(zie hoger nr. Io, biz. 389, noot).
(3) Mons, I8 februari I892, Pas., I892, III, I2o; Cass., I4 december I914, Pas., 1915,
I. I 55; Luik, 10 november 1948, Pas., 1949, II, I I. In de medische Iiteratuur wordt meestal
wei een onderscheid gemaakt; zie verder nr. 22, biz. ooo en nr. oo, biz. ooo.
(4) RIGAUX, M., en TRoussE, P.-E., o.c., biz. 140; deze omstandigheid belet echter niet
de strafbaarheid op grond van artikel 352 S.W.
(5) Tijdens de voorbereidende werkzaamhed~n werd er voor lichtvaardige vervolgingen
gewaarschuwd : .,On conc;:oit avec quelle sobriete de pareilles poursuites doivent etre
intentees, Iorsque Ia partie publique n'est pas en presence de l'un des moyens formellement
indiques au texte : aliments, breuvages, medicaments, etc." (rapport PIRMEZ, NYPELS, ].,
o.c., biz. I30, nr. 7 in fine).
(6) Zie vooral het goed gedocumenteerde overzicht van de methodologie van de abortus
provocatus in Abortus provocatus, biz. 63-178.
(7) Luik, 3 december 1924, Rev. dr. pen., 1925, 403.
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17. Het derde element in de delictsomschrijving is de vruchtafdrij~
ving zelf, nl. de voortijdige uitstoting of vernietiging van de vrucht. Zo
is er van abortus geen sprake wanneer een kind levend en levensvatbaar geboren wordt of slechts tengevolge van andere oorzaken na
de geboorte overlijdt (I).
In welbepaalde gevallen is echter ook de poging tot abortus strafbaar,
nl. wanneer het voltooide misdrijf als misdaad gekwalifi.ceerd wordt
(art. 348 en 353); dit punt zal na de behandeling van de strafmaat
aan bod komen.
18. Het vierde element, nl. het oorzakelijk verband tussen de ingreep
en de abortus, mag eveneens met alle middelen, inclusief met vermoedens, bewezen worden (z). Moeilijkheden kunnen zich voordoen
indien de uitstoting van de vrucht (ook) aan een andere oorzaak te
wijten kan zijn (3).
19. Het vijfde, intentionele, element wordt door de wet omschreven
als opzettelijk vruchtafdrijving veroorzaakt (art. 348 en 35 I) en oogmerk om vruchtafdrijving te verwekken (art. 352).
Uit verschillende passages uit de voorbereiqende werken blijkt duidelijk de bedoeling aileen de opzettelijk veroorzaakte abortus met de
specifi.eke bepalingen uit het zevende hoek te bestraffen (4). Watmeer
dit opzet ontbreekt (bv. een spontane miskraam) is er van abortus
provocatus geen sprake; wel kan de dader eventueel vervolgd worden
op grond van artikel 349 (5).
C. EEN RECHTVAARDIGINGSGROND : DE THERAPEUTISCHE ABORTUS

Vooraleer over te gaan tot de bespreking van de strafmaat,
dienen we nog even terug te komen op het probleem van de therapeu
tische abortus (6).
Ook al zijn de vijf hager beschreven elementen van het delict aanwezig, tach kan de wederrechtelijkheid van de handeling in een be-

20.

(1) Cass., 3 december 1941, Pas., 1941, I, 441.
(2) Cass., 22 mei 1950, Pas., 1950, I, 663.
(3) RIGAUX, M. en TRoussE, P.-E., o.c., biz. 142.
(4) NYPELS, J., o.c., biz. 9, nr. 4 en biz. 148, nr. 3; dit opzet is een essentieel element van
het misdrijf (Cass., 12 januari 1846, Pas., 1846, I, 130; Cass., 5 mei 1936, Pas., 1936,
I, 245).
(5) Zie hoger, nr. 13, biz. 427.
(6) Zie hoger, nr. 12, biz. 427.
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paald geval opgeheven worden indien een rechtvaardigingsgrond (I)
bestaat. Een dergelijke grond is de noodtoestand, die in ons strafrecht
weliswaar geen expliciete formulering gevonden heeft, maar waarvoor de rechtspraak en rechtsleer (2) de volgende toepassingsvoorwaarden (3) bepaald hebben :
I. De aantasting van het beschermde belang mag niet opgelegd
worden;
2. De aantasting van het beschermde belang client actueel, zeker en
ernstig te zijn ;
3· Er mag geen andere mogelijkheid bestaan om de aantasting van het
beschermde belang te verhinderen ;
4· Het beschermde belang moet een hogere waarde hebben dan het
opgeofferde belang of minstens van gelijke waarde zijn;
5. De afwezigheid van fout.
Voor wat de medische handeling betreft, wordt deze noodtoestand
vermoed; dit vermoeden is uiteraard weerlegbaar (..j.).
Unaniem nemen rechtspraak en rechtsleer aan dat de theorie van
de. noodtoestand op de therapeutische abortus toegepast client te
worden, wat trouwens - zoals hager aangetoond - overeenstemt met
de bedoelingen van de wetgever. Bij ontstentenis van een uitdrukkelijke wettelijke omschrijving van deze rechtvaardigingsgrond hebben
zij getracht in deze lacune te voorzien om de geneesheer een zeker
houvast te bieden. Volgens de (oudere) rechtspraak is abortus legitiem
wanneer hij gepleegd wordt pour reduire au minimum les dangers que
court une femme malade (5) of pour des necessites nettement thablies (6).
In deze laatste uitspraak wordt uitdrukkelijk bevestigd dat de ingreep
aileen gerechtvaardigd is om het Ieven, dat door de zwangerschap
zelf bedreigd wordt, te redden, niet om ernstige moeilijkheden bij
de bevalling te voorkomen.

21.

(1) De rechtvaardigingsgrond heft de strafwaardigheid van aile bij de handeling betrokken
personen op, dit hi tegenstelling tot een verschoningsgrond.
(2) Zie vooral FoR~ERs, P., De l'etat de necessite en droit penal, Brussel, Bruylant, 1951.
(3) VANHOUDT, C., en CALEWAERT, W., Belgisch Strafrecht, II, Gent, Story, 1968, nrs.
876-880, biz. 463-465 (het vijfde element is niet algemeen aanvaard).
(4) MEULDERs-KLEIN, M.-T., Considerations sur les prob!emes juridiques de l'avortement,
Annales de droit, 1971, biz. 492.
(5) Corr. Brussel, 20 november 1913, Pas., 1914, III, 70, bevestigd door Brussel, 18 februari 1914, P.P., 1914, 299, Rev. dr. pen., 1914-1919, 212 (zwangere lijdend aan T.B.C).
(6) Corr. Luik, 9 januari 1926, Rev. dr. pen., 1926, 517. Het betrof een abortus door een
vroedvrouw verricht op een vrouw die reeds vroeger een keizersnede had ondergaan. De
rechtbank verweet het beschuldigde echtpaar dat ze zich niet tot een dokter hadden gewend die misschien wei, via de consultprocedure, tot een liciete therapeutische abortus
zou overgegaan zijn I
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Iets explicieter is de volgende definitie van M. Rigaux en P.-E.
Trousse : Par avortement therapeutique il faut entendre celui qui est
dicte par l' etat de sante de la mere, soit que l' on puisse craindre que la
mise au monde de l' enfant au temps normal ne compromette serieusement
la vie de la mere, soit que la continuation de la grossesse ne puisse etre
supportee par la femme malade (1).
Wanneer men op deze definitie - en op analoge - dieper ingaat,
blijken echter heel wat elementen voor discussie vatbaar te zijn. Wat
is een ernstige bedreiging van het leven .van de moeder ? Moet de
voortzetting van de zwangerschap objectief (als een bona mater
familias) of subjectief ondraagbaar zijn? Wat doet men met de kwaliteit van het leven van de moeder, met haar gezondheid (2)?
Quid met de zg. eugenetische indicatie ? Men zou uit de volgende
passage uit een rondschrijven (1972) van het ministerie van volksgezondheid een stilzwijgende bekrachtiging van deze indicatie kunnen afleiden : ,Het grote risico voor een congenitale misvorming
in geval van rode hond die door de moeder in het begin van de zwangerschap wordt opgelopen rechtvaardigt, wanneer door het verschijnen van antistoffen blijkt dat zij inderdaad besmet is, dat zij op de
hoogte wordt gesteld van het reele risico dat haar kind loopt, dit opdat de dokter samen met haar de meest geschikte oplossing zou geven (3).
Het is een feit dat zwangerschapsafbrekingen op deze grond toenemen
en vrijwel niet vervolgd worden (4).
22. De Code van geneeskundige plichtenleer (1950), die weliswaar
door de Raad van State vernietigd werd, maar vaak nog als de uiting
van de gangbare medische moraal aangezien wordt (s), biedt de geneesheer evenmin zekerheid.
Volgens artikel 20, 3 client de geneesheer ,op de eerste plaats en
v66r alles (te) trachten het menselijk leven in stand te houden".

(t) O.c., biz. 164.
(2) En welk gezondheidsbegrip wordt dan gehanteerd? Het zuiver somatische, aldan niet

met inbegrip van de geestelijke gezondheid, of dit van de Wereldgezondheidsorganisatie :
.,A state of complete physical, . mental and social well-being and not purely the absence of
disease or infirmity"; cf. Abortus provocatus, biz. 219-220.
{3) Geciteerd bij CHRISTIAENS, M., Abortus in het huidig Belgisch recht, Kultuurleven, 1973,
nr. 3, biz. 232-233, noot 3; de auteur trekt o.i. echter de wat overhaaste conclusie dat zich
ip. de rechtspraak reeds eel). evolutie van het begrip .,noodzaak" naar dit van de .,wenselijkheid" heeft voorgedaan.
. .
(4) HimrNONT, P., BREAT, T., PoLDERMAN, J., RAMDOYAL, R., Abortion in western Europe,
in HALL, R., Abortion in a Changing World, I, biz. 325-327.
(5) De Hoge Raad der Geneesheren noemt haar Code .,de geschreven bevestiging van die
stelregels der traditie, welke door het geneeskundig corps tot heden werden hoog gehouden" (Ter Inleiding, biz. 5).
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Inzake abortus bepaalt artikel 34 het volgende : ,Vruchtafdrijving
wordt door het Strafwetboek verboden. In uitzonderlijke gevallen,
wanneer het voortduren der zwangerschap, het Ieven van de vrouw
ernstig in gevaar brengt, en de therapeutische vruchtafdrijving het
enige middel blijkt te zijn om het te redden, wordt de wettigheid van
de ingreep bediscuteerd.
Door therapeutische vruchtafdrijving verstaat men het vrijwillig
onderbreken van de zwangerschap voordat de vrucht leefbaar is, en
dit met een therapeutisch doel".
Deze definitie wijkt van de klassieke strafrechtelijke opvatting af,
daar zij een onderscheid maakt naargelang de vrucht levensvatbaar
is of niet. Zij beantwoordt echter aan de medische wetenschap en
praktijk; het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat in recentere
definities ( 1) en wetten de levensvatbaarheid van de vrucht als uiterste
grens van abortus provocatus beschouwd wordt. Doorgaans stelt men
deze grens op een zwangerschapsduur van 28 weken (2).
De beslissing tot abortus blijft overgelaten aan de verantwoordelijkheid van de arts; wel moet deze de in artikel 34 voorgeschreven consultprocedure volgen, tenzij bij hoogdringendheid (3). V66r tot de
ingreep over te gaan, client hij een eensluidend advies van twee gezaghebbende collega's in te winnen (4). De drie consulterende geneesheren moeten een nauwkeurig verslag opmaken met vermelding
van de redenen van hun beslissing. Dit verslag wordt naar de voorzitter van de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren gezonden. Slechts in geval van vervolging zal dit verslag, opgesteld in
tempore non suspecto, openbaar gemaakt worden.
Met bezwaren tegen de ingreep, zowel van de vrouw als van. de
geneesheer, wordt rekening gehouden (art. 34, al. 4-5). Een geneesheer die gewetensbezwaren tegen de ingreep heeft en de handeling
staakt, moet wel voorzorgen nemen om de patiente niet te schaden
(art. 24). Zo client hij o.a. de patiente inlichtingen te verstrekken
,die hij in geweten nuttig oordeelt voor het voortzetten van de
(r) Cf. de volgende definitie van de Nederlandse Commissie Abortusvnmgstuk : ,Onder
abortus provocatus verstaat de comrnissie het afbreken van menselijk Ieven in ontwikkelirig,
dat naar verwacht mag worden, zelfs met optimale behandeling, niet in staat is buiten het
moederlichaam in Ieven te blijven (Interimrapport, zitting 1971, nr. r 1.321, nr. 2, biz. z);
zie ook verder nr. 6r, biz. 455.
(z) Abortus provocatus, biz. 39-40 : de geneesheer berekent deze duur vanaf de eerste dag
van de laatste normale menstruatie; zie ook verder nr. 6r, biz. 455·
(3) GUYAUX, L., o.c., biz. 331-333.
(4) Soms wordt geeist dat er geen ondergeschikt verband tussen de consulterende artsen
.bestaat; cf. Bulletin semestriel de l'Ordre des medecins du Brabant, 1959, nr. 2, biz. 6, geciteerd door RIGAUX, M. en TRoussE, P. E., o.c., biz. 165, noot 2.
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behandeling met inachtneming van het medisch gehdm,; (art. 24, 3).
Impliceert deze bepaling oak dat hij de patiente moet doorverwijzen
naar een arts waarvan hij weet dat deze dergelijke bezwaren niet
koestert?
23. Tot besluit van deze beschouwingen over de therapeutische
abortus dringen enkele vaststellingen zich op. Het is een feit dat de
vooruitgang van de medische wetenschap het aantal gevallen waarin
het leven van de moeder door de voortzetting van de zwangerschap
of door de bevalling bedreigd wordt heeft kunnen beperken (1).
Anderzijds wordt er meer belang gehecht aan de kwaliteit van het
leven. T enslotte constateren we een toenemende terughoudendheid
van de rechterlijke macht om tot vervolging of veroordeling van
medici op grand van niet-therapeutische abortus over te gaan enkele ophefmakende uitzonderingen niet te na gesproken.
D. STRAFMAAT

24. De strafmaat en de kwalifi.catie van het misdrijf (2) hangen hoofdzakelijk van twee factoren a£ : de toestemming van de vrouw en de
kwaliteit van de dader. Deze kwalificatie heeft uiteraard oak invloed
op de verjaringstermijn (3) en de bijkomende straffen (4).
In feite onderscheiden de artikelen van het e~~ste hoC>fdstuk van Tifel
VII vier verschillende misdrijven, waarvan er drie rechtstreeks op
abortus betrekking hebben (art. 348, 350-351), terwijl het vierde een
speciaal soort doodslag vormt (art. 352). Bovendien bepaalt artikel353
een verzwarende omstandigheid (5).
Naar Belgisch recht is zowel de derde die abortus op een vrouw
pleegt, als de vrouw zelf strafbaar. Het betreft hier twee onderscheiden delicten (6), oak al is de straf vaak dezelfde. Opvallend is dat
in de ogen van de wetgever die (gelijke) strafbaarheid van de vrouw
vanzelfsprekend was : La femme qui se fait avorter doit encourir la
(r) Zie voor een goed overzicht van diverse maternaai-somatische indicaties Abortus
provocatus, biz. 219-243.
(2) Zie R1GAUX, M. en TRoussE, P. E., o.c., biz. 131-133.
(3) Artikel 21 voorafgaande titel Wetboek van Strafvordering (10 jaar voor misdaad,
3 voor wanbedrijf); zie voor het begin van deze termijn R1GAUX, M. en TRoussE, P.-E.,
o.c., biz. 165-167.
(4) Afzetting (art. 19 S.W.); bijzondere verbeurdverkiaring (art. 42-43 S.W.), ontzetting
uit bepaaide burgerlijke en politieke rechten (art. 31-33).
(5) Het artikei 349 wordt hier niet besproken; zie hager nr. 13, biz. 391.
(6) Gent, 1 maart 1906, ·Pas., 1906, II, 179; RrGAUX, M. en TRoussE, P.-E., o.c., biz•
151-152·
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peine appliquee a l' agent. Il s' agit du meme fait, c' est-a-dire d' une
grave violation des lois naturelles et civiles, sous le rapport de l' enfant ( r ).

25. De vrouw die opzettelijk bij zichzelf vruchtafdrijving veroorzaakt,
wordt gestraft met een gevangenisstraf van twee tot vijf jaar en een
geldboete van roo tot sao frank (art. 351). Dit artikel heeft zowel
betrekking op de abortus die door de zwangere zelf wordt opgewekt,
als deze waarbij dit door een derde is geschied (2); daarbij is het
irrelevant of de vrouw zelf spontaan de tussenkomst van die derde
heeft ingeroepen (3).
In vergelijking tot artikel 317 Code penal is er hier van een criminele
straf geen sprake meer. Vooral interne logica was hiervan de oorzaak :
de wetgever wilde immers een strengere straf invoeren voor abortus
tegen de wil van de vrouw en bovendien de strafverzwaring voor
geneesheren behouden : het systeem van gradatie der straffen zou
dan tot gevolg hebben dat een abortus tegen de wil van de vrouw, door
een geneesheer gepleegd, met levenslange dwangarbeid gestraft
diende te worden, wat duidelijk overdreven geacht werd [ (4).
26. Bij abortus met toestemming van de vrouw loopt een niet-gekwalificeerde derde dezelfde straf opals de vrouw zelf (art. 350). Een
strengere criminele straf (opsluiting) is voorzien bij vruchtafdrijving
tegen of buiten de wil van de vrouw (art. 348). De wetgever was
immers terecht van mening dat in deze hypothese repressiever diende
te worden opgetreden, omdat daarbij niet aileen een aanslag op het
leven van de vrucht, maar oak op de persoonlijkheid van de vrouw
gepleegd wordt (5), of- met de wat gezwollen woorden van een tijdgenoot : ,Mettra-t-on sur la meme ligne celui qui fait avorter de
son gre une femme clandestinement enceinte, et celui qui fera avorter
(I) Rapport LELIEVRE, NYPELS, J., o.c., biz. 33, nr. 4· Deze strafbaarheid heeft niet steeds
bestaan :in de Code penal van I79I bv. ging de vrouw vrijuit. Het strafwetboek van I8Io
nam een strengere houding aan en stelde ook de vrouw strafbaar. In andere Ianden wordt
de vrouw soms minder streng gestraft : zo voorziet bv. het Nederlands wetboek van
Strafrecht (I886) een geringere straf voor de vrouw (art. 295 -max. 3 jaar gevangenistraf)
dan voor de derde (art. 297, lid I - max. 4 jaar en 6 maand gevangenisstraf). Frankrijk
zelf is in i923 van het systeem van de gelijke bestraffing afgestapt.
(2) NYPELS, ]., o.c., biz. IO, nr. 9; in het artikei 3I7 werden deze twee hypotheses nog
afzonderlijk vermeid.
(3) RIGAUX, M. en TRoussE, P. E., o.c., biz. I53·
(4) Zie memorie van toelichting, NYPELS, J., o.c., biz. 7-8, nr. 2.
(5) Dit in tegenstelling tot artikel 3I7 Code penal die voor beide gevallen dezeifde straf
- opsiuiting - voorzag; ook nu wordt dit onderscheid in Frankrijk niet gemaakt; wei is
het misdrijf sinds I923 gecorrectionaliseerd. Het Nederlandse recht daarentegen voigt dezelfde systematiek als het Beigische en bepaalt strengere maximumstraffen bij vruchtafdrijving zonder toestemming van de vrouw (art. 297, I en 296, I Wetboek van Strafrecht).
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de son insu l'epouse portant dans son sem l'espoir d'une famille
entiere ?" (1).
27. Artikel 352 bestraft een bepaald soort doodslag, nl. diegene veroorzaakt door het aanwenden van abortieve middelen. Bij dit misdrijf
is het opzet van de dader de vruchtafdrijving, niet de dood : .de dader
client echter voor dit mogelijk, maar niet bedoeld gevolg van zijn
handeling in te staan (theorie van de dolus eventualis) (2).
De formulering van artikel 352 is zeer ruim (3) : het volstaat dat
opzettelijk abortieve middelen werden aangewend of aangewezen
en dat deze de dood voor gevolg hadden. Er is dus geenszins vereist
dat de vrouw op het ogenblik van de ingreep effektief zwanger was (4)
noch dat abortus plaatsgreep (5), noch dat deze middelen de uitsluitende oorzaak van het overlijden van de vrouw vormden (6).
Naargelang de vrouw tot de abortus toestemde of niet, is de straf
opsluiting of dwangarbeid van tien tot vijftien jaar.

28. Het door de Code van 1810 ingevoerde beginsel van de verhoogde
strafwaardigheid van de geneesheer en gelijkgestelde personen, werd
tijdens de voorbereidende werken van het wetboek van 1867 als vanzelfsprekend overgenomen. Ter motivering stelde men zich tevreden
met .het citeren van volgende passage uit de memorie van toelichting
van artikel 317 : Les medecins, chirurgiens, etc., sont evidemment plus
coupables que les autres personnes, lorsqu'ils font usage, pour detruire,
d'un art qu'ils ne doivent employer qu'a conserver (7) of met een nogal
moraliserende uitspraak zoals : s'il (1' avortement) est commis par
un homme de 1' art, qui meconna'it les devoirs de sa profession et joule
aux pieds toutes les regles de 1' honnetete, nous avons cru devoir le maintenir
au rang des crimes, a raison de sa gravite particuliere en semblable
occurence (8).

(r) DESTRIVEAUX, Essais sur le code penal, biz. 127, geciteerd bij NYPELS, J,, o.c., biz. 7, nr. 2.
(2) Zie memorie van toelichting, NYPELs, J., o.c., blz. ro, nr. 10; rapport LELIEVRE,
NYPELS, J., o.c., biz. 33, nr. 5; rapport PrRMEZ, NYPELS, J., o.c., biz. 129-130, nr. 7·
(3) In de doctrine werd wei eens gepleit voor uitbreiding van dit artikel, o.a. tot aile gevolgen van het aanwenden van abortieve middelen, bv. door GuYAUX, L., o.c., biz. 325-330.
(4) Brussel, 7 mei 1925, Rev. dr. penal, 1925, 746 (de vrucht was reeds afgestorven).
(5) In het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (art. 296 (2) en 297 (2) wordt dit wei vereist.
(6) Corr. Brussel, 16 januari 1967, Rev. dr. pen., 1966-1967, 747·
(7) Memorie van toelichting, NYPELs, J,, o.c., biz. 9, nr. 5·
(8) Rapport LELIEVRE, NYPELS, J., o.c., biz. 33, nr. 2; deze rapporteur verwijst eveneens
naar de onder het Nederlands bewind geldende geneeskundige eed ,nee gravidae abortum
procuratum" (o.c., blz. 32, noot 4).
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Het beginsel van een limitatieve opsomming van de beoefenaars van
medische beroepen bleef behouden : het voorstel om deze door een
meer algemene formulering zoals ,si le coupable exerce une des branches
de l' art de guerir" te vervangen, werd verworpen (r). De lijst werd
echter uitgebreid en aangepast aan de toen geldende Belgische organisatie der gezondheidszorg (2).
Artikel 353 omvat de volgende personen : geneesheer, heelkundige,
verloskundige, vroedvrouw, officier van gezondheid, apotheker.
Tijdens de voorbereidende werken werd zonder succes gepleit voor de
verruiming van de lijst tot andere personen, die uit hoofde van hun
beroep over de middelen en instrumenten tot het plegen van vruchtafdrijving beschikken, zoals bv. de veeartsen (3). Het is een feit dat
sommige benamingen van artikel 353 verouderd zijn en dat de lijst
zelf niet meer aan de huidige stand van de medische beroepen beantwoordt (4).
Voor de toepassing van deze verzwarende omstandigheid (5), neemt
men doorgaans aan dat de opleiding (6), niet de effectieve uitoefening
van het beroep determinerend is (7).
Artikel 353 voorziet steeds criminele straffen : opsluiting (abortus
met toestemming van de vrouw, art. 350); dwangarbeid van tien tot
vijftien jaar (abortus zonder toestemming, art. 348 en overlijden na
abortieve ingreep, art. 352); dwangarbeid van vijftien tot twintig
jaar (overlijden na abortieve ingreep zonder toestemming van de
vrouw, art. 352).
29. Strafverzwaring uit hoofde van de kwalificatie van de dader
komt eveneens voor in het Nederlandse recht (8), maar is onbekend
(r) Kamer, 3 maart 1859, NYPELS, J., o.c., biz. 48, nr. 5·
(2) De Belgische rechtspraak oordeelde dat vroedvrouwen niet onder toepassing van artikel
317 Code penal vielen (Brussel, 22 maart 1862, Pas., 1863, II, II3); ook de kategorie
,officier van gezondheid" gaf tot onduidelijkheid aanleiding (memorie van toelichting,
NYPELS, J., o.c., biz. 9. nr. 5).
(3) Kamer, 3 maart 1859, NYPELS, J.. o.c., biz. 48-49, nr. 5; cf. Corr. Dinant, 13 juli
1948, Pas., 1949, III, 70 (veearts is geen officier van gezondheid).
(4) Zie voor een voorstel tot uitbreiding van de lijst GuYAUX, L., o.c., biz. 336-337 en 345.
(5) Terecht wijzen R1GAUX, M., en TRoussE, P.-E., (o.c., biz. 160-161) de theorie af dat het
om een apart delict zou gaan; contra : Gent, 2 december 1927, B.]., 1928, 437; Gent,
6 mei 1953, R. W., 1953-1954, 703 (noot).
(6) Een buitenlands diploma volstaat : Corr. Verviers, 19 januari 1924, fur. Liege, 1925,
72 (vroedvrouw); Corr. Brussel, 26 juni 1967, Rev. dr. pen., 1967-1968, 997 (geneesheer),
(7) Zie noot 3 en Luik, 12 mei r883, Pas., r883, II, 222 (apotheker); R1GAufl, M. en
TRoussE, P.-E., o.c., biz. 162;- anders : VANHOUDT, C. J, en CALEWAERT, W., Belgisch
Strafrecht, III, Gent, Story, 1968, nr. 1644, biz. 883.
(8) De artikelen 298 en 251bis (2) en (3) Wetboek van Strafrecht voorzien een facultatieve
verhoging der maximumstraffen met een derde, en een facultatieve ontzetting van de uit-
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in het Duitse. De Franse wetgever heeft het sinds 1923 over een
andere boeg gegooid. Hij wilde de beoefenaars van medische beroepen
harder treffen, niet door een verhoogde bestraffing (1), maar wel door
een verruiming van de delictsomschrijving : zo is een geneesheer
strafbaar oak wanneer hij slechts op een of andere wijze de abortus
in de hand gewerkt heeft (,favorise'') (2). Een efficienter middel is
waarschijnlijk wel het (sinds 1923) verplichte tijdelijke (min. 5 jaar)
of zelfs definitieve verbod tot beroepsuitoefening (3). Merken we tenslotte op dat de lijst der medische beroepen veel extensiever is dan
in ons artikel 353 S.W. (4).
De kwalificatie als misdaad heeft uiteraard invloed op het hierna
besproken vraagstuk van de strafbaarheid van de paging.
E. POGING

30. De wetgever van 1867 heeft het probleem van de strafbaarheid
van. de paging tot abortus (5)- dat onder het regime van artikel 31
Code penal tot tegenstrijdige rechtspraak in Belgie en Frankrijk
aanleiding gaf (6)- op een duidelijke wijze willen beslechten, maar
is daarbij o.i. tot onlogische resultaten gekomen.
In ons strafrecht is een paging tot misdaad - behoudens uitdrukkelijke wettelijke uitzondering - steeds strafbaar_met d~ Qpmjdge11ijk
lagere straf (art. 52 S.W.), terwijl een paging tot wanbedrijf slechts

oefening van het beroep indien het misdrijf gepleegd werd door een ,geneeskundige,
vroedvrouw of artsenijbereider". Merken we op dat er hier geen sprake is van een verplichte strafverzwaring, noch van een verhoging van de minimumstraf.
(I) De wet van I923 heeft het misdrijf abortus in aile gevallen gecorrectionaliseerd (I tot
5 jaar gevangenisstraf + geldboete); in I939 werd strafverzwaring voor het gewoontemisdrijf ingevoerd (art. 3I7, a!. 2) : twee opeenvolgende misdrijven volstaan.
(2) Zie artikel 317, a! 4 : .,indique, favorise ou pratique les moyens de procurer l'avortement"; volgens de rechtspraak volstaan handelingen van verre deelneming (bv. adres
opgeven, beloven voor nazorg in te staan) om als dader beschouwd te worden (rapport
PEYRET, I, biz. 35).
(3) Artikel 3 I 7, a!. 5 en 6 ; bovendien kan de verblijfsvergunning van een vreemde geneesheer ingetrokken worden(artikel317, a!. 7,zoals ingevoegd bij de wet van 18 maart 1955).
Gedurende de jaren 1970-1973 werden 6o geneesheren geschorst (rapport PEYRET, l.c.).
(4) Zij omvat o.a. ook studenten in genees- of artsenijbereidkunde, apothekersbedienden,
.,herboristen", bandagisten, masseurs ...
(5) Zie ook RIGAUX, M. en TRoussE, P.-E., o.c., biz. 157-159 en GUYAUX, L., o.c., biz.
32I-325.
(6) Steunend op de tekst en de voorbereidende werken oordeelde het Belgische Hof van
Cassatie dat de paging straffeloos is (Cass., 21 december 1847, Pas., 1848, I, 85), terwijl
de Franse Cour de Cassation herhaaldelijk de strafbaarheid bevestigde, tenzij wanneer de
paging door de vrouw zelf ondernomen werd (zie memorie van toelichting, NYPELs, J.,
o.c., biz. 8-9, nr. 3 en noot van G. LE PorTTEVIN, onder W. 27 maart 1923, D., I923,
IV, biz. 201-203).

strafbaar is zo dit uitdrukkelijk door een wettekst bepaald is (art.
53 S.W.).
Inzake abortus was de wetgever van oordeel dat het opportuun noch
mogelijk zou zijn elke paging te bestraffen : men wilde slechts het
ergste geval, nl. de paging tot abortus verricht buiten of tegen de
wil van de vrouw (de misdaad van art. 348 S.W.) treffen. Bovendien
zou niet elke paging in aanmerking komen, maar slechts het mislukt
misdrijf(art. 348, al. 2) (1). Er wordt immers vereist dat de dader alles
in het werk gesteld heeft om de abortus te verrichten, maar dat deze
zich slechts door omstandigheden buiten zijn wil niet voorgedaan
he eft.
Tengevolge van een onoplettendheid in de Senaat bij de uiteindelijke formulering van artikel 353 S.W. - waarvan de minister van
justitie gebruik maakte om een strengere houding door te drukken viel echter elke poging - of de vrouw toestemt of niet - tot abortus
door een geneesheer of gelijkgestelde persoon als paging tot misdaad
onder de gemeenrechtelijke regeling van artikel 52-52 S.W., wat
oorspronkelijk geenszins de bedoeling van de wetgever was (2).
Het gevolg daarvan is dat elke paging door een gekwalificeerde derde
strafbaar is (3), niet alleen het zg. mislukt midrijf (4), maar oak een
eenvoudige gestaakte paging. Opgemerkt client te worden dat in de
praktijk het verschil tussen gestaakte paging (strafbaar) en gewone
voorbereidende handelingen (straffeloos) niet steeds nauwkeurig
getrokken wordt (5).
F. ABORTUSPROPAGANDA

31. Om het beeld van de Belgische strafwetgeving inzake abortus
af te ronden, dienen wij nag even te wijzen op het zesde en zevende

(I) Zie de memorie van toelichting, NYPELS, ]., o.c., biz. 8-Io, nrs. 3, 6, 8 en 9; rapport
LELIEVRE, NYPELS, ]., o.c., biz. 32-33, nrs. I en 3; discussies, NYPELS, J., o.c., biz. 48,
nr. 5 i rapport PIRMEZ, NYPELS, ]., o.c., blz. 128-129, nrs. 3 tot 5·
(2) Zie NYPELS, ]., o.c., blz. V, noot 2 en biz. r66-r67, noot 1 en vooral de Senaatsdiscussie
op biz. 146-I48, nr. 2.
(3) Vaste jurisprudentie sinds Cass., I8 juni I883, Pas., r883, I, 28I (apotheker); cf.
RIGAUx, M. en TRoussE, P.-E., o.c., biz. IS8.
(4) Bv. Luik, 14 juli I949, fur. Liege, I949-I950, 25 (zie voor commentaar VANHOUDT, C.
en CALEWAERT, W., Belgisch Strafrecht, II, nrs. 742-743, biz. 390-391) en Brussel, IS april
1950, ]. T., 1950, 393 (extra-uterine zwangerschap) i Gent, 6 mei 1953, R. W., 1953-1954,
703 (geboorte van levensvatbaar kind).
(5) Het door RIGAUX, M. en TRoussE, P.-E., I.e., terecht bekritiseerde arrest van Lyon,
I I mei I95I, D., I95I, Somrn., 81, is hiervan een treffend voorbeeld : een vroedvrouw
werd wegens strafbare poging veroordeeld, a! had ze de woning van de zwangere vrouw
nog niet betreden I
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lid van artikel 383 S.W. inzake abortuspropaganda, ingelast bij
artikel I van de wet van 20 juni I923.
De aanleiding tot deze wet was hoofdzakelijk van natalistische aard:
men had een toenemende daling van het geboortecijfer vastgesteld (I)
en de wetgever wilde dit ,nationaal gevaar" bezweren door de anticonceptie te bemoeilijken. Ook in het buitenland - o.a. in Frankrijk
door de (veel strengere) wet van 3I juli 1920 - was men dezelfde
weg opgegaan.
Ondanks bezwaren van enkele parlementsleden die terecht betoogden
dat anticonceptie abortus kan voorkomen en er dus niet mee mag
gelijkgesteld worden, ging de wetgever van I923 bijzonder ongenuanceerd te werk door onvoldoende abortus van contraceptie te
onderscheiden. Inderdaad, de propaganda voor abortus en de verspreiding van abortieve middelen (art. 383, lid 6 en 7) en de propaganda voor anticonceptie (art. 383, lid 8 tot 10) (z) werden heiden
als ,openbare schennis van de goede zeden" (Hoofdstuk VII van
titel VII van boek II) op gelijke wijze bestraft.
Het zou vijftig jaar duren vooraleer de Belgische wetgever zijn vergissing inzag en - als eerste gevolg van de toenemende vraag naar
meer abortusvrijheid - de specifieke strafbaarheid van de commerciele publiciteit, voor anticonceptionele middelen ophief (3). De
rechtspraak had dit verbod trouwens steeds zeer voorzichtig toegepast (4).
32. Het verbod van abortuspropaganda is zeer ruim (5). Strafbaar
is immers : ,Hij die, hetzij door het tentoonstellen, verkopen of
verspreiden van geschriften, al dan niet gedrukt, hetzij door enig
ander publiciteitsmiddel, het gebruik van enig middel om vrucht-

(I) Opvallend is dat het verlies aan mensenlevens veroorzaakt door anticonceptie als erger
beschouwd werd dan de demografische gevolgen van de oorlog : ,.La guerre a inflige a
Ia population de certains pays de pertes effroyables. Comment ne pas souligner, en passant,
que le mal qui nous occupe est bien plus meurtrier encore? Ces statistiques prouvent que
les differences ainsi creees entre nations prolifiques- l'Allemagne - et d'autres qui ont
cesse de l'etre, equivalentjournellement aux pertes d'une grande bataille" (Rapport van de
speciale kamerkommissie, I maart I922, Pari. Besch., Kamer, I92I-I922, nr. s. Pas.,
I923, biz. 356); zie voor de sfeer waarin deze wet tot stand kwam ook WEINSTOCK, N.,
Bespreking van het juridisch verslag, Abortus provocatus versus abortus criminalis, biz. 77-78~
(2) Zie hiervoor VERRYCKEN, M., De juridische aspecten van de familieplanning, R. W.,
I972-I973. r6oi-I624.
(3) Enig artikel van W. 9 juli I973 tot opheffing van de laatste drie !eden van artikel 383
van het Strafwetboek, Staatsbl., 9 augustus I973· Het K.B. 9 juli I973 (zelfde Staatsbl.)
stelt de anticonceptionele middelen met geneesmiddelen gelijk.
(4) Zie bv. Carr. Hoei, I7 januari I964, ]. T., I964, 349·
(5) Volgens sommigen nog te eng : zie GuYAUX, L., o.c., biz. 330-33I.
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afdrijving te veroorzaken aanprijst, aanwiJZmgen verstrekt omtrent
de wijze waarop het wordt aangeschaft of gebruikt, of personen die
het toepassen, doet kennen met het doel het aan te bevel en (art.
383, lid 6); en ,Hij die artsenijen of tuigen, speciaal bestemd om
vruchtafdrijving te veroorzaken of als zodanig voorgesteld, tentoonstelt, verkoopt, verspreidt, vervaardigt of doet vervaardigen, doet invoeren, doet vervoeren, aan een vervoer- of distributieagent overhandigt, door enig publiciteitsmiddel bekendmaakt (art. 383, lid 7).
De diverse in artikel 383 opgesomde misdrijven worden bestraft
met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig frank tot vijfhonderd frank. Een zwaardere
straf treft de vervaardiger van het geschrift of voorwerp, nl. gevangenisstraf van een maand tot een jaar en geldboete van vijftig frank
tot duizend frank (art. 384 S.W. zoals vervangen bij artikel 2 W.
I4 juni 1926, Staatsbl., 21-22 juni 1926). Een verzwarende omstandigheid is het feit dat deze misdrijven tegenover minderjarigen gepleegd worden (art. 386bis S.W. zoals vervangen bij art. 2 W. 28
juli 1962, Staatsbl., 4 augustus 1962). Tenslotte voorziet artikel
386ter S.W. (zoals toegevoegd bij art. 3 W. 28 juli 1962) nag enkele
bijkomende straffen (beperkte ontzetting, sluiting van bedrijf).
33· Tot besluit van dit overzicht van de Belgische wetgeving inzake
abortus, kunnen wij stellen dat deze een streng repressieve houding
aanneemt : abortus is een misdrijf dat in principe steeds strafbaar
is, behoudens in geval van noodzaak.
Afgezien van de vraag naar de wenselijkheid en de omvang van de
strafbaarheid van abortus, kunnen wij nu reeds een hele reeks onvolkomenheden van de sinds 1867 ongewijzigde bepalingen aanstippen. Vermelden we : de afwezigheid van een duidelijke omschrijving van de therapeutische abortus, de inconsequente behandeling
van de strafbare paging, de strengere bestraffing van de abortuspropaganda dan van de paging en de beperkte lijst van beroepen,
die niet meer aan de huidige differentiatie van medische beroepen
beantwoordt (1).

II. ABORTUSPRAKTIJK
34· Even belangrijk, zoniet belangrijker, dan de beschrijving van de
geldende wetgeving, lijkt ons een schets van het feitelijk gedrag en
(r) Zie voor deze onvolkomenheden oak het reeds vaak geciteerde artikel van L. GUYAux;
zoals verder blijkt zijn we het met zijn voorstellen tot verbetering echter helemaal niet eens I
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van de opvattingen van de burgers in deze toch wel zeer controversiele
aangelegenheid. Wij zijn ons wel bewust van de gevaren van een
dergelijke schets. Enerzijds heeft de clandestiniteit van de abortus
tot gevolg dat men geen volledig betrouwbare gegevens ter beschikking heeft en dus vaak op ramingen moet steunen, anderzijds zal bij
de interpretatie van deze gegevens vaak het persoonlijk standpunt
inzake abortus een rol kunnen spelen.
Een vijftal elementen lijken ons van belang voor een juist begrip
van de feitelijke situatie, en van de vraag naar de wenselijkheid van
een wijziging in de bestaande wetgeving.
A. FREQUENTIE VAN ILLEGALE ABORTUS

35· De hoger beschreven strenge strafbepalingen zijn niet efficient
zij kunnen immers in de praktijk hun doel, nl. de bescherming van
het ongeboren leven, niet verwezenlijken.
Zij werken niet algemeen preventief daar zij niet verhinderen dat een
groot aantal abortussen gepleegd wordt. De schattingen van de clandestiene abortus lopen uiteraard sterk uiteen : zo worden cijfers van
2o.ooo tot 40o.ooo genoemd. De cijfers varieren vooral in functie
van de aangewende statistische methode (1). Een der moeilijkste
problemen daarbij is wel. het afwegen van het relatieve aandeel van
anticonceptie, spontane en geprovoceerae-abortus.il'l. heftotaal aantal
verhinderde geboortes. Ook de houding die men tegenover het
abortusprobleem aanneemt, speelt bij de schatting een rol. Voorstanders van de legalisering of liberalisering zullen het aantal clandestiene
abortussen veelal opschatten, tegenstanders van elke wetswijziging
hebben eerder de neiging het te onderschatten of zelfs te minimaliseren. Als voorzichtig resultaat van diverse methodes wordt vaak het
cijfer van 2o.ooo a 4o.ooo pet jaar vermeld. Rekening houdend met
het feit dat bij abortus doorgaans meerdere personen betrokken zijn
(vrouw, partner, aborteur, vrienden en familie, geneesheer ... ) mogen
wij wel stellen dat jaarlijks een aanzienlijk deel van de bevolking
rechtstreeks met dit probleem geconfronteerd wordt.
36. Bij deze ramingen dienen nog de in het buitenland gepleegde
abortussen op Belgische vrouwen geteld te worden. Het aantal
abortusreizen neemt toe en ook hun bestemming verandert in functie
van de verkrijgbaarheid van de ingreep. Talrijke factoren spelen

(I) Zie DooGHE, G., Demografische aspecten van de abortuspraktijken, Kultuurleven, 197I,
nr. I, biz. 35-37 en voorai Abortus provocatus, biz. I96-zo6.
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hierbij een rol : de geboden legale mogelijkheden (1) en de kernis
daarvan ; het risico van veroordeling in Belgie ; het opnamebeleid
t.o.v. buitenlandse patienten (2); de prijs van de ingreep; de afstand
en de daarmee verbonden reis- en verblijfkosten ; de mogelijkheid
tot verkrijgen van nazorg (3) ; de tijd die men van huis of werk afwezig kan (mag) zijn; de houding van de partner of verwanten ...
Zander overdrijving mag men tach stellen dat de illegale abortus
kwantitatief aanzienlijk is. Anderzijds komen strikt therapeutische
abortussen zeer zelden voor. Hoe dan ook, over de menselijke ellende
bij ieder individueel geval zeggen de cijfers - van welke grootte-orde
deze oak mogen zijn - echter niets !
B. GERECHTELIJKE VEROORDELINGEN

37· Oak vanuit het standpunt van de individuele repressie schieten
de strafbepalingen te kort. Uit gerechtelijke statistieken blijkt dat het
aantal veroordelingen gering is : tussen 1961 en 1968 was er op
jaarlijks ±15o vervolgingen (4) slechts een criminele veroordeling
dam• het Hof van Assisen (1967), terwijl het aantal correctionele
veroordelingen gemiddeld ongeveer 125 bedroeg (min. 96 in 1968
en max. 149 in 1966). De meeste misdaden i.v.m. abortus worden
immers gecorrectionaliseerd op grand van verzachtende omstandigheden : hierbij spelen vooral de motieven van de dader een rol (5).
38. Een groat deel van deze veroordelingen (ongeveer 3/4) is voorwaardelijk ; oak maken de rechtbanken gebruik van de mogelijkheid

(1) Een land met een strikte en strikt toegepaste indicatieregeling zal uiteraard minder
ongewenst zwangeren aantrekken dan die Ianden waar slechts de duur van de zwangerschap
een rol spe~lt (termijnregeling).
(2) Zo stelt de Britse Abortion Act 1967 bv. geen verblijfsvereiste : dit verklaart mede
het relatief hoge aantal abortussen op buitenlandse vrouwen (6 a 7 % in de eerste jaren na
de wetswijziging); cf. HoRDERN, A., o.c., biz. 103, 108, 131-132, 136-138, 183-185.
(3) Nederlandse klinieken die abortus uitvoeren vereisen doorgaans een schriftelijke verkl;iring van de (huis)arts van de vrouw dat deze de nazorg op zich zal nemen (WETENSCHAPPELIJK BUREAU N.V.S.H., Inventarisatie van mogelijkheden voor hulpuerlening in
verband met seksualiteit in de ruimste zin van het woord. Overzicht van instanties, verenigingen, werk- en aktiegroepen, Informatie W.B., nr. 61, oktober 1973, biz. 6-7; zie ook Vragen
en Antwoorden, Kamer, 21 maart 1972, vraag nr. 38 van Mevrouw LAHAYE-DucLos.
(4) Gerechtelijke Statistieken, Brussel, Min. Ekon. Zaken, N.I.S., 1961-1968; zie voor
oudere cijfers GUYAUX, L., o.c., biz. 318-319 en RIGAUX, M. en TRoussE, P.-E., o.c.,
biz. 95 (1955-1964). Het aantal seponeringen is ons onbekend.
(5) Bv. afwezigheid van winstbejag : vorig jaar heeft de correctionele rechtbank van Charleroi (De Standaard, 14 febr. 1973) het aanwenden van abortieve middelen met dodelijke
afloop met een jaar, gedeeltelijk voorwaardelijk, bestraft; ook in het buitenland speelt dit
motief bij de berekening van de strafmaat een rol (cf. ToussAINT, P., Pour une legislation
de l'avortement, Avortement et Contraception, biz. 45).
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tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling (1). Meestal
is het de vrouw die van deze modaliteiten geniet.
39· De in het buitenland gepleegde abortus ontsnapt grotendeels
aan elke vervolging en veroordeling. De opsporingsmogelijkheden
die reeds voor binnenlandse abortussen gering zijn - abortus komt
meestal slechts door toeval (bv. door verdacht overlijden, ruzie tussen
de betrokkenen, door anonieme brieven) ter ore van het parket worden hier vrijwel tot nihil herleid. Bovendien zal deze abortus
slechts strafbaar zijn, indien het misdrijf dit oak naar het toepasselijke
vreemde recht is (z).
Men zal dus steeds in· concreto moeten nagaan of het gepleegde feit
al dan niet aan de delictsomschrijving van het vreemde recht beantwoordt. Moeilijkheden zullen zich daarbij vooral voordoen indien de door een vreemde wet gestelde indicaties voor legale abortus
gei:nterpreteerd dienen te worden, of nag indien, al bestaat een
principieel wettelijk verbod, er in feite om diverse redenen (bewijsmoeilijkheden, opportuniteit) niet meer vervolgd wordt. Dit is
bv. het geval voor Nederland :.zo heeft de Brugse correctionele rechtbank op 18 december 1973 een jonge vrouw die in december 1971
in Nederland abortus verkregen had, vrijgesproken (3).
40. Bij vergelijking van de - zelfs meest voorzichtige - ramingen
van illegale abortus met het aantal veroordelingen, blijkt overduidelijk dat slechts een zeer gering deel van de daders van het misdrijf
abortus met het gerecht in aanraking komen en dat deze bovendien op
een zekere tolerantie van het openbaar ministerie en de rechtbanken
mogen rekenen. Vooral de vrouw wordt vaak eerder als slachtoffer
dan als schuldige beschouwd, temeer daar het meestal de sociaal en
intellectueel weinig bevoorrechten zijn die om deze reden voor het
gerecht komen. Oak voor Belgie gaat ons inziens de volgende uitspraak van de F ranse Association nationale pour l' etude de l' avortement
(r) W. 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, Staatsbl., 17
juli 1964; cf. VERSELE, S.-C., Considerations generales, Avortement et Contraception,
biz. 70, die hierin , un refus des anciennes rigueurs" ziet.
(2) W. 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering,
Staatsbl., 25 april 1878, artikel 7, § I, zoals vervangen bij artikel r W. r6 maart 1964.
Staatsbl., 20 maart 1964. Het oude artikel 7 bepaalde dat elke Belg die in het buitenland
een misdaad of wanbedrijf tegen een andere Belg pleegt, in Belgie vervolgd kan worden;
op grand van het principe infans conceptus werd abortus door een Belgische vrouw in Frankrijk gestraft (Brugge, 15 december 1892, Pas., 1893, III, 109, bevestigd door Gent, ro
februari 1893, Pas., 1893, II, 194).
(3) Niet gepubliceerd, zie De Standaard, 14 november en 19 december 1973 en Knack,
28 november 1973·
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op : ,Les magistrats se trouvent done, en general, devant des malheureuses, complices ou avorb~es, qui expriinent clairement le sentiment d'iniquite et de revolte qu'elles eprouvent, sachant que si elles
appartenaient a un milieu aise elles echapperaient a toute sanction
penale, grace au recours a une clinique discrete ou a un opportun
voyage a' 1' e'tranger " ( I ) .
C. OMSTANDIGHEDEN VAN DE ILLEGALE ABORTUS

41. Een derde element waarmee bij de analyse van de huidige abortussituatie rekening gehouden client te worden, is de wijze waarop de
abortus gebeurt, m.a.w. de kwaliteit van de ingreep. Ook hierover
zijn geen precieze gegevens bekend. Het is echter een feit dat illegale
zwangerschapsafbrekingen verricht worden zowel door medici
- buiten de hypothese van de strikt therapeutische abortus -paramedici, personen met een zekere medische kennis, leken die door
ervaring een zekere , vakbekwaamheid" hebben verkregen als door
totaal onbevoegden, waaronder de vrouw zelf.
De omstandigheden van de ingreep zelf (aangewende methode, hygienische voorwaarden, pijn, psychologische sfeer, nazorg) en de
onmiddellijke oflatere lichamelijke (mortaliteit, morbiditeit, steriliteit)
en psychische (depressies, schuldgevoel) gevolgen, hang en rechtstreeks
af van de bekwaamheid en de ervaring van de persoon die de ingreep
uitvoert. Men neemt vrij algemeen aan dat de risico' s van door onbevoegden verrichte abortus aanzienlijk zijn, terwijl deze van een
medische (en vroege) abortus provocatus lager liggen dan die van een
bevalling (2).
42. Zoals de omstandigheden, zo zijn de kosten van de ingreep zeer
uiteenlopend, zowel wat de ingrepen door niet-gekwalificeerden, als
deze door geneesheren betreft. De medische abortus is meestal slechts
in het bereik van de financieel zeer draagkrachtigen; enkele idealisten
terzijde gelaten, zal de geneesheer zijn verhoogde strafbaarheid vaak
met aanzienlijke bedragen laten afkopen (3). Ook abortusreizen liggen
niet in het financieel bereik van elke ongewenst zwangere vrouw !
Bovendien spelen ook motieven van intellectuele en emotionele aard

I. biz. 38.
(z) Zie voor de effecten van de abortus op de lichamelijke en geestelijke gezondheid,
SoNDERMEIJER, B. en VEENHOVEN, R., o.c., biz. 41-93.
(3) Het komt zelfs voor dat door geneesheren een aanzienlijk meerbedrag voor een pijnloze
ingreep wordt gevraagd !
(1) Rapport PEYRET,
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een rol : bij haar ,search for an abortionist" (1) zal de verstandige
en zelfzekere vrouw gemakkelijker een geneesheer vinden en hem
overtuigen de ingreep te doen.
Vaak stelt men het voor dat abortus alleen in een welbepaalde sociale
klasse (bv. lagere of zeer hoge inkomstenklasse) of bij een bepaald
soort vrouwen (bv. ongehuwden) voorkomt. Op basis van beschikbare gegevens moet men echter veeleer concluderen dat abortus een
universeel verschijnsel is (2); het geeft echter te denken dat sociaaleconomische factoren een doorslaggevende rol spelen bij de wijze
waarop abortus geschiedt. Het is niet overdreven van een onaanvaardbare sociale discriminatie te spreken.
D. ANTICONCEPTIE

43· Een goed inzicht in de abortussituatie vereist mede een beeld
van de toestand inzake anticonceptie. Het verband tussen anticonceptie en abortus is immers duidelijk, daar beide de bedoeling
hebben een geboorte te verhinderen (3). Anticonceptie is een in
wezen te verkiezen preventief middel; abortus daarentegen is een
curatief middel wanneer een ongewenste zwangerschap opgetreden
is. Het spreekt dan oak vanzelf dat er zolang er nag geen volmaakt
anticonceptief middel hestaat _dat effectief, _aanvaardbaar voor beide
partners, somatisch veilig, gemakkelijk aanwendbaar, goedkoop,
altijd te verkrijgen, resistent, en dat in ruime mate bekend en aangewend wordt, mislukkingen, en dus de vraag naar abortus, onvermijdelijk zijn. De onderzoekingen van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudien o.l.v. R. L. Cliquet hebben aangetoond
dat er weliswaar een evolutie van het anticonceptiegedrag aan de
gang is, maar dat nag steeds veelvuldig gebruik gemaakt wordt van
onbetrouwbare en seksueel storende methodes (4). Gebrek aan goede
anticonceptie houdt dan oak het gevaar in dat de abortus als vanzelfsprekend geboorteregelend middel wordt gebruikt.
44· Een eerste stap in de goede richting was de wet van 9 juli 1973
die anticonceptie uit de strafrechtelijke sfeer haalde. Het door de
(z) Zie LEE, H. N., The search for an abortionist, Chicago, The University of Chicago
Press, 1969, 207 biz.
(2) Zie Abortus provocatus, biz. 260-279.
(3) Zie voor de reiatie tussen abortus en anticonceptie Abortus provocatus, biz. 381-414.
(4) Kennis, gebruik en effectiviteit van anticonceptie in Belgiii, Bevolking en Gezin- Population et Famille, 1969, nr. 19, biz. 1-58 +Bijiage;- CLIQUET, R. L., VAN DEN BoGAERT, G.,
en BEcuE, B., Enkele voorlopige resultaten van de nationale enq~te ,Gezinsontwikkeling in
Belgiii : anticonceptie in 1971", Bevolking en Gezin, 1972.

vorige regering beloofde ,verruimd beleid inzake seksuele opvoeding"
stuitte echter op heel wat weerstanden en kwam slechts zeer traag
op gang. Terwijl de regering binnenskamers raadplegingen hield (I),
stelde men zich ernstig de vraag of de voor , voorlichting omtrent
anticonceptiva!' uitgetrokken 25 miljoen nog wel zouden besteed
worden (2).
Slechts vrij recent werden de actiemiddelen voor deze voorlichtingscampagne bekend gemaakt : enerzijds een door het Ministerie van
Volksgezondheid, Leefmilieu en Gezin uitgegeven informatieve
brochure over anticonceptie (3); anderzijds het K.B. van I I januari
I974 (Staatsbl., I februari I974) houdende de regeling van toekenning
van subsidies in verband met de voorlichtingscampagne inzake anticonceptie (4). Of deze actiemiddelen juist gekozen zijn en de gewenste resultaten zullen opleveren is de vraag : zullen zij immers
effectief de individuele niet-ge1nformeerde ,gebruiker" bereiken ?
45. Ook in het buitenland - bv. Frankrijk - heeft zich het fenomeen voorgedaan dat de strafbepalingen relatief gemakkelijk werden
aangepast of opgeheven, maar dat concrete uitvoeringsmaatregelen
voor een ander beleid inzake geboorteregeling lang op zich lieten
wachten (5).
E. OPINIES

46. Het vijfde en in feite wei het belangrijkste element in het abortusdossier, is de wijziging in opvatting die de laatste jaren steeds manifester is geworden. Nu het tahoe op het spreken over abortus is weggenomen, blijkt overduidelijk dater van een algemene afkeuring eigenlijk geen sprake meer is. Men stelt een pluriformiteit van opvattingen
(r) O.a. van diverse gezins- en sociale organisaties, geneesherenverenigingen, het Centrum
voor Bevolkings- en Gezinsstudien enz. ; zie van dit laatste de Nota betreffende het anticonceptiebeleid in Belgie, Bevolking en Gezin, 1973, biz. I77-I97·
(2) Zie bv. K. A., Waarom wij niet mogen voorgelicht worden, De Nieuwe, ro oktober I973•
biz. 6-7.
(3) Als resultaat van de werkzaamheden van een commissie van 2I specialisten valt deze
brochure (27 blz. op half formaat) beslist magertjes uitl
(4) Dit K.B. subsidieert opleidingskursussen van voordrachtgevers en animatoren, voorlichtingsbijeenkomsten en informatieve publikaties. De aanpak is o.i. te beperkt, niet aileen
omdat de toegekende subsidies totaal ontoereikend zijn en in principe alleen de traditionele
gezinsorganisaties hiervoor in aanmerking komen, maar vooral omdat de gesubsidieerde
initiatieven de contraceptie als een geisoleerd, technisch probleem dienen te behandelen
en dit binnen het kader van .,de opleiding tot het gezinsleven en de ontplooiing van het
gezinsleven" (art. 1, a!. 2). Men kan zich niet van de indruk ontdoen dat de opstellers van
het K.B. niet volledig achter een effectieve voorlichtingscampagne staan !
(5) Zie rapport PEYRET, II, biz. 65-69 en 134-137·
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vast, gesteund op verschillende waardeoordelen over het ongeboren
leven. Elk oordeel ·over abortus is immers het resultaat van een afwegen van verschillende waarden. Waar men vroeger praktisch uitsluitend de waarde van het ongeboren leven beklemtoonde, komen
nu ook andere waarden meer op de voorgrond : bv. de kwaliteit
van het leven, zowel van de moeder als van het kind ; het gewenst
zijn van het kind; het belang van het gezin, e.d.m. Naargelang men
sommige belangen meer , waardeert", zullen de antwoorden op de
abortusproblematiek varieren.

47· Een belangrijke indicatie van deze pluriformiteit zijn de resultaten van diverse opiniepeilingen. Bij een door het Universitair
Instituut voor Opiniepeiling (UNIOP) tussen I6 en 20 februari I973
in Belgic gehouden opiniepeiling (I), wilde 7,6 % der respondenten
abortus absoluut verboden zien; 27, I % wou het toelaten om medische redenen alleen; 45,7 % ook om sociale en psychologische
redenen; I8 % wou abortus geheel vrijlaten; I,5 % gaf geen antwoord. Merken wij op dat terwijl I8 % zich voor volledig vrije abortus
uitsprak, 25,8 % der respondenten op een andere vraag antwoordde
dat abortus zou moeten toegelaten worden ,in alle gevallen, waar de
vrouw of het paar het vraagt" ! Is dit niet de omschrijving van ,vrije
abortus"? In Vlaanderen staat men iets afwijzender t.o.v. abortus
dan in het geheel van het land. Volgens een door het Centrum voor
Bevolkings- en Gezinsstudien gehouden enquete (maart-mei 1973) (2),
zou slechts II,2 % der Vlamingen voorstander van vrije abortus
zijn (3).
De pluriformiteit komt ook scherp tot uiting in het antwoord op de
eveneens door UNIOP gestelde vraag naar het tijdstip waarop er
van menselijk leven sprake is : 24,6 % plaatst dit tijdstip op het
ogenblik van de conceptie; 9,9 % na I maand; 8,6 %. r8,6 %,
I2,2 %, 5 %. 3,9 %, 1,6 % en 10,2 % resp. na 2, 3, 4, 5, 6, 7 maanden en 10,2 % bij de geboorte; 6,9 % gaf geen antwoord. Noteren

(I) De Standaard, I, 2 en 3-4 maart I973·
(2) DooGHE, G. en VANDERLEYDEN, L., Publieke opinie en abortus provocatus, Bevolking
en Gezin, I973• biz. 557-573·
(3) UNIOP gaf als nationaal resultaat I8 % en voor Vlaanderen I7,7 %; de verschillen
tussen beide enquetes kunnen o.a. verklaard worden door de gebruikte methode, de grootte
van de steekproef (I200 voor heel Belgie in de enquete van UNIOP, I8oo Vlamingen in
de enquete van het CBGS), de manier van vraagstelling en vooral de leeftijd van de repondenten. Zo beperkte de enquete van het CBGS zich tot mannen en vrouwen van 25-65
jaar, terwijl het UNIOP ookjongere (20-25 jaar) en oudere (65-80 jaar) personen volgens
bepaalde quota in haar onderzoek betrok.

wij uit deze enquete tenslotte dat bijna 8o
wetswijziging nodig achtte.

% der

respondenten een

48. Oak op het politieke vlak merken wij een grate pluriformiteit
van opvattingen; de meeste partijen zijn van mening dat een wetswijziging wenselijk is, maar gaan helemaal niet akkoord over de wijze
waarop deze client te geschieden. Oak binnen de partijen komen zeer
uiteenlopende meningen tot uiting. Het is dan oak helemaal niet
verwonderlijk dat er niets in huis gekomen is van de door de vorige
regering beloofde aanpassing van de wetgeving inzake abortus en dat
de huidige regering deze aangelegenheid in feite nogmaals uitgesteld
heeft (r).
49· Tenslotte moeten wij nag vaststellen dat deze pluriformiteit
nag eens kracht bijgezet wordt door akties en stellingnamen aan
diverse drukkingsgroepen. Denken wij maar aan de vaak sterk uiteenlopende opinies · van geneesherenverenigingen en individuele artsen
die ons de laatste tijd langs de media bereiken (2) : doorgaans nemen
gynaecologen, wier gehele opleiding op de geboortevan een kind gericht
is en aan wie uiteindelijk de eigenlijke abortusingreep overgelaten
wordt, een meer afwijzende houding aan dan huisartsen en psychiaters
die meer oog hebben voor de psychische en sociale oorzaken van ongewenste zwangerschap.
III. VOORSTELLEN TOT WIJZIGING EN
BUITENLANDSE VOORBEELDEN
A. ALGEMENE BESCHOUWINGEN

so. Uit de beschrijving van de juridische en feitelijke situatie komen
duidelijk een aantal argumenten naar voor die o.i. een WIJZtgmg van
de Belgische wetgeving inzake abortus ten voile rechtvaardigen.
(2) In de regeringsverklaring van 30 april 1974 wordt de oprichting van een staatscomrnissie
aangekondigd, die v66r de opening van de parlementaire zitting 1975-1976 een zo volledig

mogelijk advies over de abortusproblematiek en aanverwante vragen client uit te brengen
(Beknopt Verslag, Kamer, 30 april 1974, biz. 17).
(2) Zie bv. de standpunten van de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren (22 april
1972), de Artsenvereniging Sint-Lucas, de diverse medische faculteiten en de Geneesherenvereniging voor de verdediging van het Ieven (De Standaard, 5 mei 1972, 30 januari,
14 en 17-18 februari, 22 november en 7 december 1973; Knack, 28 november 1973;
Links, 10 maart 1973). Ook in het buitenland zijn de artsen allesbehalve eensgezind op
dit punt; zie bv. voor Frankrijk rapport PEYRET, I, biz. 22-26; voor Nederland : het
Verslag van een openbare hoorzitting, Zitting 1971-1972, nr. ro719, nr. 4, biz. 4-11. Een
uitstekende beschrijving van de attitudes van het Britse geneesherenkorps v66r en na de
invoering van de Abortion Act 1967 vindt men bij HoRDERN, A., o.c., biz. 16-33 en 121-127.
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De belangrijkste daarvan zijn :
I. De pluriformiteit inzake waardering van het ongeboren leven waaraan de huidige wetgeving geen ruimte biedt ;
2. De inefficie'ntie van de wet die het veelvuldig voorkomen van abortus
niet kan verhinderen;
3· De gevaren voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de
vrouw door de clandestiene abortus, hetgeen ook een probleem
voor de volksgezondheid vormt ;
4· De financie'le exploitatie van vrouwen in nood en van hun gezin;
5. De sociale discriminatie waardoor meer bevoorrechte vrouwen gemakkelijker ontsnappen, zowel aan de risico's van een medisch
niet verantwoorde ingreep, als aan bestraffing.

51. Deze vaststellingen zijn geenszins nieuw : vooral de inefficientie
van de wet heeft men altijd onderkend. Nieuw zijn echter wel de besluiten die daaruit worden getrokken. Men denkt er bv. niet meer
ernstig aan de efficientie van de wet te vergroten door repressiever
op te treden, wat bv. nog het geval was kort na de tweede wereldoorlog, toen de Belgische vereniging voor strafrecht met een grote
meerderheid een verstrakking van de abortuswet bepleitte (I). Zij
steunde daarbij op het hoger geciteerde rapport van L. Guyaux (2).
Men benadert de abortus niet meer zuiver repressief, maar veeleer
pragmatisch. Abortus moet door andere middelen dan bestraffing
voorkomen worden, en indien de ingreep toch nodig is, dan client
hij in de meest verantwoorde omstandigheden te gebeuren.
52. Gelijkaardige overwegingen- waarbij nu eens meer de pragmatische, dan weer de ideologische beklemtoond werden (3) - hebben
in het buitenland reeds vroeger aanleiding gegeven tot belangrijke
(1) Zie RIGAux, M. en TRoussE, P.-E., o.c., biz. 146-147·
(2) Rev. dr. pen., 1946-1947. biz. 314-316. In zijn voorstel, dat sterk door de Franse Code
de Ia famille van 1939 geinspireerd was, bepleitte deze auteur o.a. de strafbaarheid van elke
poging; de verhoogde strafbaarheid van het gewoontemisdrijf; de bestraffing van elke
aanwending van abortieve middelen, wat ook het gevolg daarvan mag zijn; de uitbreiding
van de Iimitatieve lijst der medische beroepen; de tijdelijke of definitieve schorsing of
schrapping van de geneesheer. Bovendien stelde hij een wettelijke formulering van de procedure voor terapeutische abortus voor, waarbij het parket ingeschakeld diende te worden.
De auteur ging zo ver in zijn ijver om elke abortus te straffen, dat hij zich zelfs met de idee
van een verplichte registratie van elke zwangerschap bezighield (blz. 335, nr. 3) I
(3) Typisch hiervoor is bv. de preambule van de Oostduitse abortuswet : ,.Die Gleichberechtigung der Fwu in Ausbildung und Beruf, Ehe und Familie erfordert, dass die Frau uber
die Schwangerschaft und deren Austragung selbst entscheiden kann. Die Verwirklichung dieses
Rechts ist untrennbar mit der wachsenden Verantwortung des sozialistischen Staates und aller
seiner Burger dur die stiindige Verbesserung des Gesundheitsschutzes der Frau, fur die Forderung der Familie und der Liebe zum Kind verbunden".

450

wets- en beleidswijzigingen. Dit was bv. in de dertiger jaren het geval
in Skandinavie (1) en vanaf 1955 in de meeste Oosteuropese staten (2).
Meer recent werden de desbetreffende bepalingen versoepeld (3).
Bovendien stellen we vast dat ook in landen, die totdusver een strenge
houding inzake abortus aannamen, de wetgeving onlangs gewijzigd
werd of eerlang aangepast zal worden (4).
53· Tijdens de vorige legislatuur waren drie wetsvoorstellen in het
Belgisch parlement aanhangig : het wersvoorstel Calewaert, het wetsvoorstel Dinant en het wetsvoorstel Pierson (5). Oak de regering
Leburton had aan een ontwerp gedokterd; van dit zg. voorontwerp
Vanderpoorten zijn echter slechts de grate lijnen bekend. Op dit
ogenblik is aileen het wetsvoorstel Pierson terug ingediend en is het
hoogst onzeker in hoeverre de overige zullen hernomen worden (6).
Tach zullen wij in het kort de verschillende parlementaire en regeringsinitiatieven bespreken en daarbij telkens relevante geldende
regelingen en actuele voorstellen in het buitenland betrekken.
so. Vooraleer we de diverse oplossingen van naderbij bekijken, client
neg gewezen op het wetsvoorstel Risopoulos cs tot opschorting van
de gerechtelijke vervolgingen op grand van de artikelen 351, 353
en 383 van het strafwetboek (7). Aanleiding tot dit voorstel was de
aanhouding van de Naamse gynaecoloog dr. Peers. De eigenlijke bedoeling ervan was, in afwachting van een wijziging van het Straf(1) Zie GEIJERSTAM, G., Abortion in Scandinavia, Abortion in a Changing World, I, biz·
315-324 en HANACK, E.-W., Rechtsvergleichende Bemerkungen zur Strafbarkeit des
Schwangerschaftsbruchs in der westlichen Welt in BAUMANN, J., Das Abtreibungsverbot des
§ 218 StGb., biz. 218-223.
(2) Zie MEHLAN, K.-H., Abortion in Eastern Europe, Abortion in a Changing World, I,
biz. 302-314.
(3) Uitzonderingen op deze versoepelingstendens zijn Roernenie en Bulgarije waar in 1966
(Decreet nr. 770 en 771, 29 september 1966 en lnstruktie nr. 819, 19 oktober 1966, Int,
Dig. Health Leg., 1967, biz. 822-837), resp. in 1968 (Instruktie nr. 188, 18 januari 1968.
Int. Dig. Health Leg., 1968, biz. 27) de mogelijkheden voor legale abortus beperkt werden,
zowel door inkrimping van de indicaties als door verstrenging van de procedure. De officiele
redenen die hiervoor in Roemenie werden opgegeven waren ,the serious effects of legalized
abortion upon the health and reproductive capacity of women, upon the stability of the
family and upon the morality of the country - especially the youth (Scinteia, 27 oktober
1968, geciteerd door MEHLAN, K.-H., o.c., biz. 304). De belangrijkste reden was wei de
scherpe daling van de geboortecijfers (1957 : 22,9; 1966 : 14,3) die - bij afwezigheid
van efficiente contraceptie - hoofdzakelijk aan abortus toe te schrijven was (MEHLAN,
K.-H., o.c., biz. 305).
(4) Zie nr. 4, biz. 385-386.
(5) Zie nr. 3, biz. 384-385.
(6) Het lijkt ons weinig waarschijnlijk dat senator Calewaert zijn voorstel terug indrent
daar hij het nieuwe wetsvoorstel Pierson mede ondertekend heeft.
(7) Par/. Besch., Senaat, 1972-1973, nr. 94, 20 februari 1973.
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wetboek, een ander beleid onmiddellijk mogelijk te maken, door vervolgingen tegen geneesheren op te schorten gedurende een jaar;
de regering en het parlement tot een spoedige behandeling van het
abortusprobleem aan te zetten; alsmede te wijzen op de mogelijkheid
voor de rechterlijke macht op dit punt een duidelijk vervolgingsbeleid
te voeren. Op grond van het principe van de scheiding der machten
bracht de Raad van State een negatief advies uit (I), waarna het
voorstel werd verworpen. Onlangs diende kamerlid Cudell een analoog voorstel in (2).
55· In Nederland en Frankrijk was een dergelijk initiatief tot niet
vervolging van de rechterlijke macht zelf uitgegaan. In Nederland
heeft de minister van justitie enkele jaren geleden aan het openbaar
ministerie opdracht gegeven om, in afwachting van een nieuwe wetgeving geen vervolgingen wegens abortus provocatus door een geneesheer meer in te stellen (3). Gebruik makend van de zeer tolerante
houding van de justitiele overheid, werden verschillende abortusklinieken opgericht, onder andere door de Stichting voor Medisch
Verantwoorde Zwangerschapsonderbreking (STIMEZO). In Frankrijk heeft het ministerie van justitie in een rondschrijven de parketten
verzocht geen vervolging meer in te stellen dan na voorafgaandelijke
raadpleging van het departement (4). Deze instructie werd niet
overal nageleefd; de bevoegde kamercommissie heeft dan ook onlangs
voorgesteld de toepassing van artikel 3 I 7 Code penal op geneesheren
wettelijk op te schorten (5).
56. De formulering van nieuwe en meer soepele regelingen inzake
abortus vereist een voorafgaand antwoord op een aantal belangrijke
vragen (6). Een eerste vraag is wei of abortus nog als apart misdrijf
(1) Pari., Besch., Senaat, 1972-1973, nr. 163, 22 maart 1973.
(2) \\letsvoorstel tot opschorting, onder bepaalde voorwaarden van de op de artikelen 350,
351, 353 en 383 van het Strafwetboek gegronde gerechtelijke vervolgingen, Pari. Besch.,
Kamer, B.Z. 1974, nr. 139/1, 27 juni 1974·
(3) Traditioneel had het openbaar ministerie terzake een zeer voorzichtig vervolgingsbeleid gevoerd, ENsCHEDE, C., Abortus op medische indicatie en strafrecht, N.J.B., 1966,
blz. 1115 en III7-1119.
(4) Rapport PEYRET, I, blz. 38.
(5) De commissie keurde volgend artikel goed : ,.L'application de l'art. 317 du Code penal
est suspendue, pour toute interruption de la grossesse pratiquee par un medecin et dans un
but non lucratif, jusqu'a !'adoption d'une loi nouvelle concernant !'interruption volontaire
de la grossesse. Les dispositions prevues au premier alinea du present article s'appliquent
aux instances en cours qui n'ont pas fait l'objet d'une decision definitive (Rapport PEYRET,
II, blz. 35).
(6) Zie hiervoor de ook voor ons land grotendeels toepasselijke ,.Checklist of Preliminary
Considerations for a Legislature" van GEORGE, B., in Abortion, Society&the Law, biz. 17-23.
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client behouden te blijven. Men zou immers kunnen beweren dat de
algemene strafbepalingen, bv. op slagen en verwondingen en op het
onwettig uitoefenen van de geneeskunde volstaan om door onbevoegden verrichte abortus te beteugelen. Ons is geen wettelijke regeling
of voorstel daartoe bekend waarin voor een algemene decriminalisering van abortus wordt geopteerd : de onbevoegde aborteur blijft
steeds alsdusdanig strafbaar. Wei komt het voor dat het misdrijf
anders gekwalificeerd wordt (r), of dat de strafbaarheid niet meer
in het strafwetboek zelf maar in een andere tekst opgenomen wordt,
bv. in de wetgeving op de gezondheidszorg (2) of in een aparte
abortuswet (3).
De Belgische voorstellen blijven in de geijkte paden lopen en behouden de kwalificatie als ,misdrijf tegen de orde der familie en de
openbare zedelijkheid" (4).

57. De vrouw en de geneesheer daarentegen worden in meerdere of
mindere mate aan de strafrechtelijke sfeer onttrokken. Afgezien van
filosofische argumenten in verband met het zelfbeslissingsrecht van
de vrouw, pleiten twee belangrijke praktische argumenten voor de
straffeloosheid van de vrouw in alle gevallen. Een effectieve veroordeling van de onbevoegde aborteur kan vaak niet zonder de getuigenis van de vrouw, die zich niet bekend zal maken als zij zelf met
straf bedreigd wordt (5) ; het risico van strafsanctie weerhoudt de vrouw
ervan tijdig bevoegde hulp te vtagen.
Zoals hager aangetoond (6) heeft de strafbaarheid van de vrouw niet
(1) Zo kwalificeert het Nederlandse voorstel LAMBERTs-RoETHOF de zwangerschapsafbreking door onbevoegden niet meer als een misdrijf,. tegen het Ieven" of,. tegen de zeden",
maar als een misdrijf ,. tegen de open bare orde" omdat het ,.gevaarlijk en dientengevolge
laakbare van de onbevoegde abortus in de aantasting van de lichamelijke integriteit met
ernstig gevaar voor de gezondheid" ligt (memorie van toelichting, zitting 1969-1970, nr.
10719, nr. 3, biz. 7-8 en memorie van antwoord, zitting 1971-197Z, nr. 10719, nr. 6, biz.
10-11).
(z) In Frankrijk stelde rapporteur PEYRET voor het artikel 317 Code penal te schrappen
en de hele abortusaangelegenheid, met inbegrip van de strafbepalingen, als Titel Ibis
in Boek II van de Code de Ia Sante publique in te lassen (Rapport PEYRET, II, biz. 79-8z).
(3) Bv. in Zweden (artikel u, al. z van het wetsvoorstel, STEIGER, 0., o.c., biz. 179) en
Denemarken (Kap. s. § 14, Stk. 5 Lov nr. 350 om svangerskapsafbrydelse).
(4) Het wetsvoorstel PIERSON (art. z) verhoogt zelfs de strafbaarheid van de illegale aborteur
door de aanwending (niet tevens het aanwijzen) van abortieve middelen (art. 3SZ S.W.B.)
niet aileen bij overlijden van de vrouw, maar oak bij een ,blijvende arbeidsongeschiktheid
of het verlies van het voile gebruik van een orgaan" met opsluiting of dwangarbeid te
bestraffen; cf. het voorstel van L. GuYAUX, zie hager nr. 51, biz. ooo en MESSINE, J.,
La proposition de loi sur l'avortement, ].T., 1971, biz. 338-339.
(5) Zie bv. voor de Verenigde Staten GEORGE, B., o.c., biz. 11-u.
(6) Zie nr. z4, biz. 398, noot S· Oak in de Sovjetunie gaat de vrouw steeds vrijuit : artikel r 16
van het strafwetboek van 1960 dat de illegale abortus bestraft, is niet op de vrouw toepasselijk, TRoussE, P.-E., La proposition de loi n° z8o, Annales de droit, 1971, biz. 4ZI.
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steeds en overal bestaan. Ook in sommige meer' recente wetten en
voorstellen is er van strafsanctie tegen de vrouw vaak geen sprake
meer (1). De drie Belgische wetsvoorstellen zijn op dit punt eensgezind en stellen allen de opheffing van artikel 351 S.W. voor (2).
58. De straffeloosheid van de door een geneesheer verrichte abortus
- het kernpunt van elke versoepeling van de abortuswetgeving is op zeer uiteenlopende wijze geregeld.
Slechts uitzonderlijk wordt de medische abortus volledig aan elke
specifieke wettelijke regeling onttrokken en gelijkgesteld met andere
medische handelingen, waarvoor indicatiestelling en technische uitvoering door de behandelende geneesheer bepaald worden. Het
Nederlandse wetsvoorstel Lamberts-Roethof heeft voor deze oplossing geopteerd (3). Het komt ons voor dat deze oplossing uiteindelijk de meest logische is en dat de meeste wetgevingen vroeg of laat
hiervoor zullen kiezen.
59. Doorgaans worden de bepalingen inzake medische abortus echter
anders geconstrueerd, nl. als uitzonderingen op het principiele
abortusverbod. Het is dan ook niet te verwonderen dat ze traditioneel
de bestaande strafrechtelijke bepalingen aanvullen of vervangen. Dit
is_bv. _het gey_al voor de Belgische voorstellen, de Britse Abortion Act
1967, het nieuw~ -6-~sten:I'ijkse-strafwetboek,
Westduitse 5· StRG~
en de wetswijzigingen in de Verenigde Staten. Meer recent slaat men
echter een andere richting in en plaatst men deze bepalingen ofwel in
een specifieke abortuswet (4), ofwel in de wetgeving op de gezondheidszorgen (5). Op die manier wordt abortus uit de strafrechtelijke
sfeer gehaald en veeleer als een geneeskundige handeling beschouwd,
wat het praktisch voordeel heeft dat aanpassingen aan wetenschappelijke vorderingen en nieuwe inzichten gemakkelijker worden (6).

net

(1) Bv. D.D.R. : § 153 Strafgesetzbuch, 12 januari 1968; Denemarken : kap. s. § 14 Lov
nr. 350 om svangerskabsafbrydelse; Nederland : Interimrapport, biz. 12-13, wetsvoorstel
LAMBRECHTs-RoETHOF, 1969-1970, nr. 10719, nr. 2, artikel I, D. en toelichting nr. 10719,
nr. 3, biz. 6, nr. 3· Het Westduitse Parlement verwierp de principie!e straffeloosheid van
de vrouw (voorstel van enkele SPD-mandatarissen, BT.-Drucksache 7/443) alsook de
facultatieve rechterlijke strafontheffing in bijzondere omstandigheden (SPD-FDP-voorstel,
BT.-Drucksache 7/554. § 218 a (2) en CDU-CSU-voorstel, BT.-Drucksache 7/375, § 218 f)
maar opteerde voor een geringere maximum gevangenisstraf voor de vrouw (5.StrRG,
§ 218 : 1 jaar i.p.v. 3 jaar).
(2) Contra : TRoussE, P.-E., o.c., biz. 409-410.
(3) Zie Memorie van toelichting, zitting 1969-1970, nr. 10719, nr. 3, biz. S-7·
(4) Dit is bv. het geval voor Denemarken, de D.D.R., Zweden en vroeger reeds Japan
(Eugenic Protection Law, 1948, zie MURAMATSU, M., Abortion in Japan, Abortion in a
Changing World, I, 260-266).
(5) Zie bv. voor Frankrijk nr. 56, biz. 452, noot s.
(6) Cf. GEORGE, B., o.c., biz. 19-20.
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6o. De voorwaarden die gesteld worden opdat de medische abortus
legaal, en dus straffeloos zou zijn, betreffen zowel de geoorloofdheid
als de uitvoering van de ingreep.
W at het vaststellen van de geoorloofdheid betreft, onderscheidt men
twee methodes :
I) ofwel bepaalt de wetgever de omstandigheden die de ingreep rechtvaardigen (indicatieregeling);
2) ofwel stelt hij een termijn waarbinnen abortus vrij is (termijnregeling).

De eerste methode is de meer traditioneel-juridische en sluit nauw aan
bij de idee van een wettelijke rechtvaardigingsgrond ; de tweede
methode vertrekt veeleer vanuit overwegingen van lichamelijke en
geestelijke volksgezondheid. Bij de indicatieregeling is het de wetgever
zelf die een waardeoordeel formuleert : hij bepaalt immers in welke
gevallen de waarde van het ongeboren Ieven aan een andere waarde
straffeloos mag opgeofferd worden. Bij de termijnregeling daarentegen gaat hij er van uit dat de beslissing tot abortus in de eerste
plaats een individuele aangelegenheid is, en dat zijn tussenkomst zich
client te beperken tot het stellen van medisch verantwoorde grenzen
aan deze beslissingsvrijheid.
In de praktijk kunnen de twee methodes niet steeds scherp van mekaar
onderscheiden worden en komen vaak mengvormen voor. Zo zal
in een termijnoplossing abortus doorgaans oak na de wettelijke termijn
in door de wet omlijnde indicaties nag mogelijk zijn. Anderzijds
worden in indicatieoplossingen meestal oak termijnen gesteld waarbinnen de ingreep client te geschieden, vaak gedifferentieerd naar,.
gelang de indicatie.
Enkele gemeenschappelijke kenmerken dienen alvast vermeld te
worden.
61. Gemeenschappelijk aan beide methodes is dat de ultieme grens
voor elke ingreep de levensvatbaarheid van de vrucht is; na dit ogenblik is er geen sprake meer van abortus, wei van een voortijdige
bevalling. De bepalingen op misdrijven tegen het Ieven zullen dan
van toepassing zijn (I). Doorgaans wordt in medische kringen deze
grens gelegd bij een zwangerschapsduur van 28 weken, te rekenen

(r) Zie bv. het Nederlandse regeringsontwerp, Verbeterd antwerp van wet, zitting I97II97Z, nr. rr89o, Artikel II, A en D; en voor een wettelijke formulering van een rechtvaardigingsgrond B. T.-Drucksache, 7/443, biz. 3, Artikel I, § 219 a (Notstandst6tung in
der Geburt).

455

vanaf de laatste normale menstruatie (1) : de vrucht is dan ±26
weken oud. Om te vermijden dat levensvatbare fcetussen afgedreven
worden (2) bepalen wettelijke voorschriften vaak een uiterste termijn (3) of stellen uitdrukkelijk dat de vrucht niet levensvatbaar
mag zijn (4). O.i. is een dergelijke uitdrukkelijke beperking niet
nodig daar zij uit de gangbare definitie van zwangerschapsafbreking
voortvloeit (5); in de drie Belgische wetsvoorstellen heeft men dit
evenmin nodig geacht.
62. Er bestaat een sterker wordende tendens om het begin van de
zwangerschap niet meer op het ogenblik van de bevruchting, maar
op dit van de innesteling te leggen. Deze tendens wordt vooral gevoed
door recente inzichten in de embryologie en de ontwikkeling van
nieuwe geboorteregelende middelen, zoals vooral de morning-after
pill(s). Sporen van deze evolutie vindt men zowel in termijn (6)- als
in indicatieregelingen (7). Dat het hierbij niet meer om een filosofisch, maar vooral om een juridisch-technisch aflijningsprobleem
gaat, bewijst wei het feit. dat de vrij lapidaire Belgische voorstellen
allen nog het criterium van de bevruchting hanteren, de meer uitgewerkte voorstellen in de Bondsrepubliek dit van de innesteling.
63. In beide soorten regelingen hebben artsen en verplegend personeel doorgaans het recht uit gewetensbezwaren te weigeren de
ingreep te verrichten of eraan mede te werken, tenzij in geval van

(I) Abortus provocatus, biz. 40. Een curiosum vormt het Joodse recht waar de levensvatbaarheid slechts dertig dagen na de geboorte definitief vaststaat, }AKOBOV1Ts, 1., Jewish
Views on Abortion, in Abortion, Society & the Law, biz. 108.
(2) Zo werd in Glasgow in mei 1969 een fretus afgedreven waarvan naderhand bleek dat
hij 32 weken oud was en tengevolge van een gebrek aan zorgen na de ,abortus" stierf
(HoLDERN, A., o.c., biz. I30-I31).
(3) Vaak is dit 24 weken vanaf de laatste menstruatie (Zweden) of de conceptie (rapport
PEYRET, II, biz. 81 en New York Penal Law, § I25.05, zie GuTTMACHER, A., The Genesis
of Liberalized Abortion in New York. A Personal Insight, in Abortion, Society f;J the Law,
biz. 7I-73), behoudens bij strikt therapeutische abortus.
(4) Bv. Abortion Act I967, section 5 (I) : Nothing in this Act shall affect the provisions
of the Infant Life (Preservation) Act 1929 (protecting the life of the viable foetus).
(5) Zie bv. de definitie van de commissie KLoOSTERMAN (nr. 22, biz. 396, noot 4), alsook
de toelichting bij § 97 van het Oostenrijkse Strafwetboek, Bericht des Justizausschusses,
biz. 22-23.
(6) Zie bv. de toelichting bij § 96 van het nieuwe Oostenrijkse strafwetboek, I.e. en §
218 (I) van het Westduitse 5· StrRG.
(7) Het Nederlandse regeringsontwerp stelde in Artikel I, art. 1.3 : ,Voor de toepassing
van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt onder het afbreken van zwangerschap
niet verstaan het toepassen van een rniddel ter voorkoming van innesteling van een bevruchte
eicel in de baarrnoeder (Nieuwe regelingen met betrekking tot het afbreken van zwangerschap, Verbeterd antwerp van wet, Zitting I97I-I972, nr. 11890, nr. 4, blz. I).
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noodzaak (1). In de Belgische voorstellen wordt hierover niet gesproken. De ervaring leert dat wanneer er op grote schaal van deze
gewetensclausule gebruik gemaakt wordt, de illegale abortuspraktijk
onvoldoende teruggedrongen wordt, en dat er een al dan niet commerciele specialisatie met schadelijke nevengevolgen ontstaat (2).
64. Een delicaat probleem is of de toestemming van de vrouw tot
het verzoek of de ingreep volstaat, dan wel of ook andere personen
hierbij betrokken dienen te worden. Doorgaans vereist men de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige (3)
of onbekwame vrouw (4), maar er bestaat een toenemende tendens
om de minderjarige hiervan te bevrijden (5). Zo bepaalt het Franse
rapport Peyret uitdrukkelijk dat een ouder of de wettelijke vertegenwoordiger op de hoogte moet gesteld worden van het abortusverzoek
van een minderjarige tussen 16 en 18 jaar, maar dat deze geenszins
het recht heeft zich tegen de ingreep te verzetten (6).
De Belgische voorstellen behandelen de hypothese van een onbekwame
vrouw niet, zodat het gemeen recht inzake toestemming tot medische
handelingen van toepassing is.
Een bekwame vrouw heeft geen toestemming van derden nodig,
ook niet van haar echtgenoot (7) : de beslissing om abortus aan te
vragen ligt uiteindelijk bij de vrouw zelf. Toch moet er ook met de
belangen van de verwekker rekening gehouden worden. Een andere
zaak is echter of dit in een wettelijk voorschrift kan en moet opge(I) Bv. Abortion Act 1967, S. 4; Lov nr. 350 om svangerkahsafbrydelse, Kap. 3, § 10, stk. 2
en 3; Oostenrijks strafwetboek § 97 (2) en (3); 5· StrRG., Artikel 2 : Rapport PEYRET, II,
blz. 8o, artikel L. I 89-4.
(2) Cf. voor Groot-Brittannie, HoRDERN, A., o.c., biz. I05-II2, alsook de verklaring van
dr. LINEHAN op het 13° wereldcongres van de Internationale federatie van katolieke artsenverenigingen, DERIDDER, H., Hoe katoliek kan een arts zijn in pluralistische samenleving?
De Standaard, 5 juni I974·
(3) Bv. D.D.R. : Durchfiihrungsbestimmung, § 2, al. 2.
(4) Naar huidig Zweeds recht moeten de volgende personen gehoord worden indien de
vrouw onbekwaam is : de vader van het kind indien dit aangeraden is de personen die het
hoederecht over de vrouw uitoefenen ; de voogd van een meerderjarige onbekwame ; de
echtgenoot; het hoofd van de instelling waar zij opgenomen is (THE SwEDISH INsTITUTE,
o.c.); cf. Lov nr. 350 om svangerkabsafbrydelse, § 5·
(s) Zie bv. Lov nr. 350 om svangerkabsaJbrydelse; Nederlands Verbeterd Ontwerp van
Wet, zitting I97I-1972, nr. II890, nr. 4, Artikel I, art. 2, nr. 5 en Memorie van toelichting,
nr. rr89o, nr. 3, biz. 13; PILPEL, H. en ZucKERMAN, R., Abortion and the Rights of Minors
in Abortion, Society & the Law, biz. 275-309.
(6) Voor een minderjarige, jonger dan r6 jaar, is steeds de toestemming van een ouder of
voogd vereist; boven r8 jaar worden ouders niet meer bij deze aangelegenheid betrokken
(Rapport PEYRET, II, biz. 79-80, artikel L. I89-2).
(7) In sommige Amerikaanse staten waar de onbekwaamheid van de gehuwde vrouw
volgens het common law nog geldt, wordt wei maritale toestemming vereist ; zie GEORGE, B.,
o.c., biz. 21-22.
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nomen worden. In een harmonieuze relatie gaat het verzoek tot abortus doorgaans van beide partners uit, nadat deze samen de verschillende belangen tegen elkaar afgewogen hebben. Voor deze
gevallen is een formele toestemmingsvereiste overbodig ; in de overige
gevalleri. is deze ongewenst daar een dergelijk voorschrift alleen maar
bestaande spanningen en de uitbuiting van vrouwen in nood vergroten kan. Wij kunnen volledig de volgende uitspraak van D. Callahan
onderschrijven : ,Yet, since I agree that abortion decisions should
not legally require the consent of husband and/or father - for I
see no reason to include such a requirement in the law without opening
the way for a further abuse of women - I am left with the (perhaps
pious) hope that there will be some recognition that problems of
justice toward the male are real (however new!) and that an ethical
resolution will be found ( 1 ).
65. Er bestaat geen eensgezindheid bij de voorstanders van een van
beide methodes over de vraag of versoepeling van medische abortus
ook de opheffing van de strafbepalingen op de abortuspropaganda
en de verspreiding van abortieve middelen impliceert. Zowel bij
indicatieregelingen als bij termijnregelingen vinden we opheffing of
behoud van deze bepalingen t<:~rug (2) : bij behoud van deze specifieke misdrijven worden medisGhe informatie en verkoop aan medici_
van dergelijke middelen uitdrukkelijk van de strafbaarheid uitgesloten. In Belgie stellen de wetsvoorstellen Calewaert en Dinant de
opheffing van de desbetreffende bepalingen van artikel 383 S.W.
voor ; het voorstel Pierson spreekt niet over abortuspropaganda.
Naar mijn mening client informatie over abortus mogelijk te zijn en
moeten de daartoe bestemde middelen vrij aan geneesheren verspreid
kunnen worden; misbruiken kunnen effectief beteugeld worden,
hetzij via de algemene strafrechtelijke bepalingen i.v.m. schending
van de goede zeden, hetzij via de voorschriften op verspreiding van
en publiciteit voor geneesmiddelen.
B. VOORWAARDEN VAN MEDISCHE ABORTUS

66. Indicatieregelingen zijn zeer uiteenlopend daar zij het resultaat
zijn van - naar tijd en ruimte - sterk verschillende waardeoor(1) O.c., biz. 99·
(2) Ophe.ffing : Nederlands regeringsontwerp (Verbeterd ontwerp van wet, zitting 19711972, nr. 11890, nr. 4, Artikel II, B en C) en wetsvoorstel LAMBERTs-RoETHOF (Voorstel
van Wet, zitting 1969-19701 nr. 10719, nr. 1, Artikel II, B en C); behoud : Rapport PEYRET
II, biz. So, artikel L. 189-5; S· StrRG., § 219 a en 219 b.

delen (1). Zij zijn even gevarieerd als de oorzaken van ongewenste
zwangerschap zelf, gaande van een strikt therapeutische noodzaak
tot een wat ingeklede abortus op verzoek. De laatste jaren stellen wij
een universele tendens tot uitbreiding der indicaties vast (2). Wij
zullen ons hier beperken tot een kart overzicht van de diverse mogelijke indicaties en tot een algemene kritiek op deze oplossing.

67. Traditioneel began men met de door de rechtspraak als rechtvaardigingsgrond erkende therapeutische abortus (3) een wettelijke
grand te geven (4). Geleidelijk aan werd deze medische indicatie door
de rechtspraak (5) of door een tussenkomst van de wetgever tot de
lichamelijke, later oak de geestelijke gezondheid van de moeder uitgebreid. Nag ruimer is de uitbreiding tot het ,welzijn" van de moeder
die in recente voorstellen voorkomt (6) : een dergelijke omvattende
formulering maakt verdere specifieke indicaties overbodig.

(I) Een extreem voorbeeld is wei de zg. ,rassische Indikation" van de Verordnung zum
Schutz von Ehe, Familie und Mutterschaft van 9 maart I943 (RGBI., I943. I, I40), waardoor
abortus door Joodse vrouwen straffeloos werd, terwijl Duitse vrouwen doorgaans streng
bestraft werden (ScHROEDER, F.-C., o.c., biz. IO-II).
(2) HANACK, E.-W., o.c., biz. 227-229.
(3) In Duitsland gebeurde dit door een arrest van het Reichsgericht van II maart I927
(:Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen, Band 6I, biz. 242 e.v., overgenomen bij
ScHROEDER, F. C., o.c., biz. 2I-37). De door het Reichsgericht ontwikkelde theorie van
de ,iibergesetzliche Notstand" werd in I969 als algemene rechtvaardigingsgrond in het
strafwetboek opgenomen (§ 34 van het Strafgesetzbuch zoals gewijzigd door het Zweite
Gesetz zur Reform des Strafrechts, 4 juli I969, BGBI., I969, I, 7I7). Zie voor Nederland
vooral ENsCHEDE, C., Abortus op medische indicatie en strafrecht, N.J.B., I966, biz.
II09-III8.
(4) Dit was bv. het geval in Frankrijk met artikel 87 van de Code de Ia famille (I939)•
(zie GUYAux, L., o.c., biz. 342); deze bepaling werd hernomen in artikel L. I6I-I van het
decreet nr. 53-IOOI, 5 oktober I953. ].0., I953, biz. 8833. De voorwaarden voor therapeutische abortus zijn zeer strikt : abortus moet het enig middel zijn om het !even van de moeder te redden; de belissing mag slechts genomen worden op eensluidend advies van twee
geneesheren waarvan een behoort tot door de rechtbank erkende experten; zie oak artikel 38
van de Franse Code de deontologie medicale, decret 55-I59I, 28 november I955, ].0.,
1955. biz. II856 en Rapport PEYRET, n, biz. I38-I39· Volgens de gegevens uit dit rapport
kan het aantal therapeutische zwangerschapsafbrekingen op 300 per jaar geschat worden,
het aantal clandestiene op min. 25o.ooo-35o.ooo (o.c., I. biz. 19-20).
(5) Een beroemd voorbeeld is de Britse BouRNE case van I938 waarbij de medische indicatie van de Infant Life (Preservation) Act van I929 zo werd uitgebreid dat abortus oak
geoorloofd werd indien de voortzetting van de zwangerschap van de vrouw ,a physical
wreck or a mental wreck" zou maken. De feitelijke omstandigheden van deze zaak vertonen
grate analogie met het zg. geval PEERS : dr. BouRNE was een bekend voorvechter van versoepeling van de abortuswetgeving; de patiente was een minderjarige die door verkrachting
zwanger werd; de operatie gebeurde met een zekere publiciteit (HoRDERN, A., o.c., biz. 8-9).
(6) Zie bv. het Nederlandse Verbeterd antwerp van wet, Zitting I971-I972, nr. u890,
nr. 4, Artikel I, art. 2.2 : ,Bij het overleg wordt nagegaan of : a) voortzetting van de zwanschap voor het lichamelijke of het geestelijke welzijn van de vrouw een ernstige bedreiging
met zich medebrengt; b) het belang van de vrouw uit dien hoofde zwaarder weegt dan het
belang van de ongeboren vrucht, mede gelet op de duur van de zwangerschap" ; zie oak
Memorie van toelichting, Zitting I971-I972, nr. u89o, nr. 3, biz. I2.
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In sommige formuleringen van deze indicatie wordt getracht het
uitzonderingskarakter van de ingreep te beklemtonen, hetzij door te
stellen dat abortus alleen uitgevoerd mag worden indien de gevaren
voor de vrouw niet anders afgewend kunnen worden (1), hetzij door
te benadrukken dat het gaat om een afwegen van de belangen van de
vrouw en van de ongeboren vrucht (z).
Waar het risico voor de gezondheid van de vrouw oorspronkelijk
op het ogenblik van de zwangerschap reeel aanwezig moest zijn wat dus een zuiver medische vaststelling is - stellen sommige recentere formuleringen zich eveneens tevreden met een ,redelijkerwijze te verwachten" risico. Bij deze beoordeling zal men dan ook
rekening moeten houden met sociale factoren, hoofdzakelijk de
actuele en toekomstige levensvoorwaarden van de vrouw : op deze
wijze wordt de zuiver medische tot een socio-medische indicatie
uitgebreid (3). Belangrijk is dat bij de beoordeling van een dergelijke
indicatie vaak ook naar de belangen van reeds bestaande kinderen (4),
of naar de kansen da:t het kind in een gunstig opvoedingsklimaat
geboren wordt (5) gerefereerd wordt.
Het hoeft ons helemaal niet te verwonderen dat van een dergelijke
uitgebreide indicatie veelvuldig gebruik gemaakt wordt (6).

(1) Typisch voor deze aanpak is de volgende formulering van legale abortus in het CDU/
CSU voorstel : ,Der Abbruch der Schwangerschaft durch einen Arzt ist nicht nach § 218
strafbar, wenn ... der Abbruch der Schwangerschaft nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft angezeigt ist, urn von der Schwangeren eine Gefahr fUr ihr Leben
oder die Gefahr eines schweren kiirperlichen oder psychischen Schadens abzuwenden,
sofern die Gefahr nicht auf eine andere fiir sie zumutbare Weise abgewendet werden kann"
(B.T.-Drucksache, 7/554); cf. § 218 b 5· StrRG (abortus na 12° week).
(2) Zie supra, noot 5, biz. 459·
(3) Zie bv. voor Scandinavie, GEIJERSTAM, G., o.c., biz. 316-317 en HANACK, E.-W.,
o.c., biz. 218-219. De Zweedse abortuswet van 1939 stelde als voorwaarde voor legale
abortus dat het risico voor het Ieven of voor de gezondheid van de vrauw veroorzaakt moest
zijn door ziekte, gebrek of zwakte; volgens de wetswijziging van 1946 volstaat het dat op
grand van de levensvoorwaarden en andere omstandigheden aangenomen kan worden dat
de geboorte en de zorg voor het verwachte kind de lichamelijke of geestelijke gezondheid
ernstig in het gedrang brengen (THE SwEDISH INsTITUTE, Therapeutic Abortion and the
Law in Sweden, Fact Sheets on Sweden, juni 1973). Oak volgens section 1-(2) van de Britse
Abortion Act 1967 mag er rekening gehouden worden met de ,actual or reasonably foreseeable environment" van de zwangere vrouw.
(~) De Britse Abortion Act 1967 laat abortus eveneens toe indien het voortzetten van de
zwangerschap ,injury to the physical or mental health of ... any existing children of her
family" veroorzaakt; oak in Finland en Denemarken (tot de wetswijziging van 1973)
bestaat een analoog voorschrift (HANACK, E.-W., o.c., biz. 220).
(5) Zo was in Denemarken vanaf de wetswijziging van 1970 abortus geoorloofd indien de
vrouw wegens psychische of fysische ziekte, zwakke begaving, jonge leeftijd of onrijpheid
niet in staat was op verantwoorde wijze voor het kind te zorgen (HANACK, E.-W., !.c.).
(6) Zo werden in Zweden in 1970 bv. 8.874 zwangerschapsonderbrekingen op grand van
de zg. ,anticipated weakness" en 5.861 op grand van ,weakness" ingewilligd bij een totaal
van 16.100 (THE SwEDISH INSTITUTE, o.c.; cf. GEIJERSTAM, G., o.c., biz. J20-J21).

68. De zg. ethische of humanitaire indicatie ste1t de abortus straffeloos
die verricht wordt op een vrouw die ten gevolge van een misdrijf
(incest, verkrachting) of op zeer jonge leeftijd zwanger werd (1).
Soms wordt vereist dat het misdrijf gerechtelijk vastgesteld werd (2).
Deze indicatie is voor het geheel der zwangerschapsafbrekingen o.i.
weinig relevant : enerzijds omdat legale abortus op deze grand
zelden voorkomt, anderzijds omdat in criminele omstandigheden opgedrongen zwangerschappen vaak een dergelijke invloed op de psychische en fysische gezondheid van de vrouw heeft dat een medische
indicatie kan ingeroepen worden.
69. Abortus op eugenetische of fcetale indicatie heeft tot bedoeling
vruchten met ernstige aangeboren misvormingen of functiestoringen
uit te schakelen. Deze indicatie die in Scandinavie reeds vanaf de
dertiger jaren voorkwam (3) en door de Nazi-wetgeving met heel
andere bedoelingen gehanteerd werd (4), vindt in recente wetten en
voorstellen meestal een plaats (5). Het komt ons voor dat deze indicatie nag aan belang zal winnen, naargelang men vroeger fretale
letsels kan opsporen.

70. De zuiver sociale indicatie laat abortus toe indien de omstandigheden waarin de vrouw leeft, de geboorte als ongewenst doen voorkomen. Deze indicatie kan eng geformuleerd zijn en aileen met een
echte noodsituatie rekening houden, maar oak zo ruim dat ze in de

(r) De Zweedse wet van 1939 staat abortus toe bij zwangerschap veroorzaakt door een
seksueel misdrijf, bv. door verkrachting, of als het meisje nog geen rs jaar is. Het Westduitse CDD/CSU-voorstel (B. T.-Drucksache, 7!SS4• § zr8 b) alsmede het voorstel van
enkele SPD-parlementairen (B.T.-Drucksache, 7/443• § 219 c) stelden abortus straffeloos
wanneer de zwangerschap het gevolg is van verkrachting of van seksueel misbruik van
kinderen.
(z) THE SWEDISH INSTITUTE, o.c., en GEoRGE, B., o.c., biz. 26.
(3) In de Zweedse wet van 1939 was abortus toegelaten indien er verwacht kon worden dat
het kind van een meisje van minder dan IS jaar leed aan een ernstige erfelijke geestelijke
of lichamelijke ziekte of gebrek (THE SwEDISH INsTITUTE, o.c.); later (I963) werd dit uitgebreid tot alle gevallen waar verwacht kan worden dat de fretus lijdt aan ,severe disease
or deforming because of injury during fetal life".
(4) Het Gesetz zur Aenderung des Gesetzes zur Verhiltung erbkranken Nachwuchses, 2S juni
I93S (RGBl., 193S. I, blz. 773) voorzag de mogelijkheid van abortus bij zware geestesziekte, zware erfelijke lichamelijke rnisvormingen en erfelijke blindheid of doofheid ; dit
moest door een ,Erbgesundheitsgericht" vastgesteld worden (cf. ScHROEDER, F.-C.,
o.c., blz. 9-Io en 38).
(S) Bv. de Britse Abortion Act 1967 : ,substantial risk that if the child were born it would
suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped" (section
r. - (I) (b); Westduits S· StrRG., § 218 b, 2.

praktijk op vrije abortus neerkomt. Dit is het geval voor Japan (1)
en voor talrijke Oosteuropese (2) en Scandinavische landen (3). Het
verst in deze richting ging de Zweedse abortuscommissie die de
vrouw het recht op abortus toekent wanneer de voortzetting van de
zwangerschap om een andere reden een voor de vrouw onaanvaardbare belasting vormt". Hierbij verlaat men objectieve criteria en
kiest men voor het persoonlijk oordeel van de vrouw, dat weliswaar
nog door derden moet ,vastgesteld" worden (4). Terecht kan dan
ook gesteld worden dat hier een radicale hervorming- vrije abortus in een behoedzame traditionele formulering verpakt werd (s).

71. De bedoeling van de voorstanders van een indicatieregeling is
duidelijk : abortus toelaten in wel omlijnde gevallen. Het is echter
vrijwel onbegonnen werk de diverse indicaties zo precies te omschrijven dat ze niet vatbaar zijn voor uiteenlopende interpretaties. Zelfs
een regeling die naast therapeutische abortus alleen het behoud van
de gezondheid van de moeder als indicatie voorziet, ontsnapt niet
aan dit risico. Naargelang de persoonlijke opvattingen van diegene
die over de geoorloofdheid van de ingreep client te oordelen, zal de
voortzetting van de zwangerschap bijna steeds of nooit een gezondheidsrisico vormen. Een dergelijke toestand lijkt ons hoogst ongewenst daar hij- de-rechtszekerheicl en de reehtsgelijkheid ernstig m
het gedrang brengt.
Men heeft getracht arbitraire beslissingen zoveel mogelijk uit te
schakelen door een verplichte overlegprocedure in te lassen (6) of
door de interpretatie van de wettelijke indicaties over te laten aan
meerdere geneesheren, aan een vast samengesteld team of zelfs aan

(I) De Japanse Eugenic Protection Law staat abortus toe indien de gezondheid van de moeder
.,from a physical or economic viewpoint" ernstig bedreigd wordt; deze in theorie medischsociale indicatie wordt in de praktijk tot een zuiver sociale herleid (MuRAMATSU, M.,
o.c., blz. 26I).
(2) Zie hierover MEHLAN, K.-H., o.c., blz. 302-303.
(3) Cf. HANACK, E.-W., o.c., blz. 2I9-22I.
(4) Uit de toelichting tot het voorstel blijkt dat zeer persoonlijke redenen, bv. de algemene
wens om geen kinderen te hebben, voldoende zijn : wanneer de vrouw na raadpleging
bij haar beslissing blijft, moet haar recht op abortus erkend worden (STEIGER, 0., o.c.,
biz. 178), tenzij er ernstige medische contra-indicaties bestaan.
(s) HUMMEL, H., o.c., biz. I24.
(6) Zie bv. het Nederlandse Verbeterd ontwerp van wet, Zitting I971-I972, nr. u89o, nr. 4,
Artikel I, art. 2 en de Memorie van toelichting, nr. I I89o, nr. 3, biz. 12-I3; cfr de door de
medische deontologie vereiste consultprocedure, nr. 22, biz. 397·

een centrale instantie (1). Soms worden ,lichtzinnige vergissingen"
over iqdicaties expliciet strafbaar gesteld (2).
Over de effectiviteit van dergelijke procedures hoeft men zich geen
illusies te maken : geneesheren zullen doorgaans gelijkgezinde collega's raadplegen. In Groot-Brittannie wordt de certificaatprocedure
vaak tot een formaliteit herleid (3). Gelnstitutionaliseerde beslissingsteams hebben anderzijds het nadeel dat ze trager en burocratischer
werken zodat ze vaak door de zwangere vrouw gemeden worden.
Het Zweedse voorbeeld is hiervoor zeer relevant : de meerderheid
der ingrepen geschiedt thans op goedkeuring van twee geneesheren,
niet zozeer omdat het beleid van de centrale instantie strenger is,
maar wei omdat de besluitvorming logger, onpersoonlijker en trager
verloopt (4). Het onmiddellijk resultaat van een dergelijke procedure
is dat de ingrepen meestal in een later stadium van de zwangerschap
plaatsgrijpen, wanneer de fysische en psychische risico' s hager
zijn (5).

72. Een tweede kritiek op de indicatieoplossing is dat in de besluitvorming de ongewenst zwangere vrouw doorgaans onvoldoende aan
bod komt : de uiteindelijke beslissing wordt immers aan derden overgelaten. Deze optie is o.i. onaanvaardbaar zowel om filosofische als
om criminologische redenen. Enerzijds erkent zij niet de eigen
verantwoordelijkheid van de vrouw en haar partner (6) voor het al
dan niet uitdragen van de zwangerschap. Anderzijds onderwerpt
zij de ongewenst zwangere vrouw, die tach al in een ernstige con(I) De Zweedse abortuswetgeving kent een gemengd systeem; abortus kan toegestaan
worden zowel door twee geneesheren(meestal om medische redenen),als door een speciale
sociaal-psychiatrische commissie van de Nationale Gezondheidsdienst (Socialstyrelsen).
Het wetsvoorstel opteert voor een tussenpositie om regionale dispariteit uit te schakelen
en tach de procedure te versoepelen : per ziekenhuis client een vast team opgericht, bestaande uit een gynaecoloog-diensthoofd, een psychiater en een ,sociaal ervaren" persoon
(STEIGER, 0., o.c., biz. 178-I79).
(2) De straf is geringer dan voor het voltooid misdrijf abortus; zie bv. het Westduitse
CDU{CSU-voorstel (B. T.-Drucksache, 7{554, § 218 c) en dit van enkele SPD-parlementairen (B. T.-Drucksache, 7/443, § 2I9 f).
(3) Volgens section I van de Abortion Act I967 volstaat een medisch certificaat, ondertekend
door twee geneesheren v66r de ingreep; bij hoogdringendheid zelfs door een geneesheer
(eventueel nag na de ingreep). Doorgaans voert een van deze geneesheren de abortus uit
(HoRDERN, A., o.c., biz. 69-75).
(4) Van de I6.Ioo legale abortussen in I970 werden er 6.604 door de Socialstyrelsen en
9·496 door twee geneesheren toegestaan; in I971 bedroeg dit op een totaal van I9.250,
5.887, resp. 13.363. In 1971 willigde de Socialsturelsen 96% van aile aanvragen in (Statistik
Arsbok 1973, Stockholm, Statistika Centralbyran, 1973, biz. 28o); dit hoge percentage kan
mede verklaard worden door het feit dat de aanvragen tot abortus doorgaans langs consultatiebureaus ingediend worden die voor een ,passende inkleding" van het verzoek zorgen.
(5) Zie voor een vergelijkende tabel Abortus provocatus, biz. 172.
(6) Zie hager nr. 64, biz. 457-458.

flictsituatie staat, aan een traumatiserende procedure waarvan het
resultaat hoogst onzeker is : de hele procedure is er immers op gericht een oordeel te vellen over de gegrondheid van de vraag naar
abortus, niet om de vrouw effectief te helpen om tot een eigen verantwoorde beslissing te komen. Het gevolg van dit beoordelingsrecht
door derden is dan ook dat de illegale abortus niet voldoende teruggedrongen wordt : een groot deel der ongewenst zwangere vrouwen zal
zich helemaal niet voor legale abortus aanbieden omdat ze terecht
of ten onrechte een verwerping van hun verzoek vrezen ; anderen
zullen na de verwerping van de vraag naar abortus toch illegaal de
ongewenste zwangerschap doen afbreken.
73· Om deze twee redenen client het wetsvoorstel Calewaert o.i.
verworpen te worden, zeker nu twee valabeler alternatieven ter beschikking staan (r). Het voorstellijdt aan de voor indicatieregelingen
typische · onduidelijkheid : abortus is toegelaten om ,medische"
en ,sociale of ethisch-sociale" indicatie (2). Anderzijds wordt de vrouw
geen beslissingsrecht gegeven ; zij moet het gunstig en bindend
schriftelijk advies van twee of drie geneesheren (3) verkrijgen. Zoals
de indicaties, zo is ook de adviesprocedure dubbelzinnig. Uit de tekst
van het voorstel blijkt nergens dat de diverse specialisten de zwangere
vrouw effectief onderzocht moeten hebben (4).
In de praktijk kan deze procedure zowel tot een simpele formaliteit
herleid worden - zoals dit ook bij de analoge regeling in GrootBrittannie het geval is - als tot een diepgaand (langdurig en kostelijk)
medisch onderzoek. Het resultaat zal grotendeels een bevestiging
van de huidige praktijk zijn : goed geYnformeerde vrouwen zullen
gemakkelijk de vlugste en veiligste weg kennen om tot een zwangerschapsafbreking te komen; voor de anderen blijft de weg naar de
illegale abortus, waarvan de aantrekkingskracht verhoogd is omdat
de vrouw volgens het voorstel in elk geval straffeloos blijft.
74· Het zg. voorontwerp Vanderpoorten biedt o.i. evenmin een goede
oplossing. Weliswaar lijdt het minder aan onduidelijkheid - zowel
(r) Nl. het wetsvoorstel Dinant en het wetsvoorstel Pierson dat bij zijn. Wederindiening
door senator Calewaert mede ondertekend werd.
(2) In de Verenigde Staten zou een dergelijke wetgeving zeker wegens ,vagueness" bestreden kunnen worden voor de Supreme Court (GEoRGE, B., o.c., biz. 29).
(3) 2 geneesheren, waaronder een gynaecoloog, bij medische redenen; drie, waaronder een
neuropsychiater en een gynaecoloog, bij sociale of ethisch-sociale redenen.
(4) In de memorie van toelichting werd wei gesteld dat de vrouw twee of drie geneesheren
moet ,raadplegen"; zie ook de discussies tijdens het Colloquium over Avortement et
Contraception, biz. 145-I48.

wat de formulering van de indicaties als van de procedure betreft - ,
maar het is totaal inefficient daar het helemaal geen rekening houdt
met sociale omstandigheden die toch steeds de hoofdreden voor
abortus vormen. Volgens het antwerp is zwangerschapsafbreking
alleen toegelaten indien het voortzetten van de zwangerschap de
gezondheid van de vrouw ernstig bedreigt; indien er een ernstig
gevaar bestaat voor congenitale of fcetale misvorrning en indien de
zwangerschap het gevolg is van een gewelddaad, een misdrijf of van
bloedschendige betrekkingen. Uit de schaarse toelichting die bij het
antwerp gegeven wordt (1), blijkt zeer duidelijk dat deze diverse indicaties eng ge!nterpreteerd dienen te worden : zo mogen bij de beoordeling van de gezondheid van de moeder, sociale omstandigheden
niet in aanmerking komen.
75· De termijnregelingen vertonen minder onderlinge verschillen
dan de indicatieregelingen. De grens tussen een geoorloofde en een
strafbare abortus is immers niet zozeer gesteund op een waardeoordeel, noch op een wetenschappelijke zekerheid vanaf welke ogenblik
er van een volwaardig en dus steeds (strafrechtelijk) te beschermen
menselijk leven sprake is (2), maar veeleer op pragmatische overwegingen. Abortus client immers zo vlug mogelijk te geschieden,
wanneer de ingreep nog relatief eenvoudig en de risico' s gering zijn.
Er bestaat in de medische wereld een consensus dat de grens tussen
een ,vroege" en een ,late" abortus thans op twaalf weken (of 3
maanden) gesteld client te worden (3). Deze lirniet komt dan ook vaak
voor in termijnregelingen (4), hoewel het begin daarvan niet steeds
hetzelfde is (5). De Belgische wetsvoorstellen Dinant en Pierson,
die voor de termijnoplossing gekozen hebben, gebruiken de termijn
van 12 weken, te rekenen vanaf de bevruchting.

(r) Zie RAsKIN, B., Minister Vanderpoorten baart een monster, De Nieuwe, 19 oktober
1973, biz. s-6.
(2) Zie voor een paging tot herformulering van het begrip .,menselijk Ieven" VAN TrLLn' AuLNis DE BouROUILL, H., o.c., en van dezelfde auteur, Rechtsbescherming van menselijke Ieven (ius constituendum), N.j., 1973, biz. 565-585 en de kritiek van RoMIJN, H.,
Abortus provocatus; een neuro-biologische visie, N.j., 1973, biz. 917-919,
(3) Zie Abortus provocatus, biz. 173-175.
(4) Dit is bv. thans het geval in Denemarken, de D.D.R. en Oostenrijk; dezelfde termijn
komt eveneens voor in de twee uitspraken van de US-Supreme Court, in het Franse rapport
PEYRET, alsmede in het Westduitse 5· StrRG.; deze termijn werd reeds gesteld in het
voorstel dat de Duitse SPD meer dan 5o jaar voorheen in de Rijksdag ingediend had
'(31 juJi 1921 - zie JaCHIMSEN, L., O,C,, bJz. 17).
(s) Zie hager nr. 62, biz. 456.

Het wetsvoorstel Dinant voorziet uitdrukkelijk een verlenging van
deze termijn bij koninklijk besluit ,wanneer zulks door de vooruitgang van de medische wetenschap verantwoord zal zijn" (1).
Vergissingen in de juiste berekening van deze termijn zijn - althans
bij de huidige diagnosetechnieken - niet volledig uit te sluiten, daar
de berekening nag sterk afhankelijk is van de verklaringen van de
vrouw zelf. Wij menen echter dat de voordelen van de termijnoplossing - nl. de zekerheid voor de ongewenst zwangere vrouw dat
zij in een vroeg stadium van de zwangerschap geholpen kan worden
- tegen dit nadeel opwegen. Hetzelfde nadeel hebben trouwens oak
de meeste indicatieregelingen die een limiet stellen waarbinnen de
ingreep client te geschieden (2), zeker wanneer het om een niet-medische indicatie gaat (3).
76. Omdat niet alle situaties die abortus kunnen rechtvaardigeh,
tijdig erkend worden, voorzien de meeste termijnregelingen dat
oak na de vastgestelde termijn medische zwangerschapsafbreking
mogelijk kan zijn, maar dan slechts op welbepaalde indicaties. Doorgaa'ns zal abortus nag slechts toegelaten zijn bij medische (4) en
eugenetische indicatie (5) en worden zuiver sociale factoren uitgesloten. Een belangrijke uitzondering hierop vormt de Deense abortuswet- waar -in feite alle v66r 1973 geldende indicaties overgenomeil
werden, met inbegrip van de ruime sociale indicatie (6).
(r) AI. 2 van het voorgestelde artikel 353 S.W.
(2) Uitdrukkelijk heeft het Zweedse voorstel afstand gedaan van elke termijnbepaling;
wel wordt gesteld dat de vrouw zo vlug mogelijk moet behandeld worden (HUMMEL, H.,
o.e., blz. 124 en STEIGER, 0., o.e., blz. 178). Volgens persberichten blijkt dat het Zweedse
parlement dit standpunt niet gevolgd heeft, maar daarentegen voor een termijnregeling
(12 weken) opteerde.
(3) Het wetsvoorstel CALEWAERT stelt als termijn voor aile indicaties 15 weken na de bevruchting; het Westduitse CDU/CSU-voorstel (B.T.-Drucksaehe, 7/554) een termijn van
12 weken bij ethische indicatie; het voorstel van enkele SPD-parlementairen (B. T.-Drueksache, 7/443) een termijn van 20 weken bij eugenetische en van 12 bij ethische of sociale
indicatie.
(4) Gevaar voor !even en lichamelijke of geestelijke gezondheid : rapport PEYRET, II,
biz. 81, artikel L. 189-9 (a); 5· StrRG., § 218 b, r; De D.D.R. kent een zeer ruime medische
indicatie, Gesetz iiber die Unterbreehung der Sehwangersehaft, § 2, al. 1, Durehfiihrungsbestimmung, § s. al. 3; het Oostenrijkse Strafwetboek stelt niet aileen de medische abortus
straffeloos ( § 97 (r), 2) maar ook de abortus die door niet-medici verricht wordt bij levensgevaar voor de moeder indien geneeskundige hulp niet tijdig kon ingeroepen worden
( § 97, (1) 3), zie Berieht des Justizaussehusses, biz. 23 en 59·
(5) Rapport PEYRET, I.e., artikel L. 189-9 (b); 5· StrRG., § 218 b, 2; Oostenrijks strafwetboek, I.e.
(6) Lov. nr. 350 av svangerskabsafbrydelse, Kap. 1, § 3; de Oostenrijkse strafwet is iets
ruimer dan de traditionele regelingen door abortus oak toe te staan indien de vrouw op het
ogenblik van de bevruchtirtg .,unmundig" is, d.w.z. jonger dan 14. De ervaring heeft immers uitgewezen dat deze meisjes hun zwangerschap vaak te laat vaststellen zodat ze door
de termijn uitgesloten zouden worden.
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Het wetsvoorstel Dinant spreekt niet over abortus na de twaalfde
week (r). Het voorstel Pierson daarentegen staat abortus toe ,indien
de vooruitgang van de zwangerschap de lichamelijke of geestelijke
gezondheid van de vrouw bedreigt, of indien er gevaar bestaat voor
misvorming van de fc.etus".
77. Vanuit het standpunt van de vrouw is er een groat verschil tussen
de abortus v66r en na de twaalfde zwangerschapsweek : in het eerste
geval heeft zij het recht op de ingreep, in het tweede slechts een
mogelijkheid, waarover anderen beslissen (2). Dit kan de behandelende geneesheer aileen zijn (3) maar oak meerdere geneesheren (4)
of een vaste commissie (5).
Men kan dus wei stellen dat de meeste termijnregelingen na de week X
in feite op een indicatieregeling neerkomen, met de daaraan verbonden bezwaren. V 66r deze termijn beslist de vrouw zelf en wendt zich
tot de arts naar keuze om de ingreep uit te voeren. Om de vrouw
in nood te helpen om tot een verantwoorde beslissing te komen,
wordt vaak vereist dat zij tevoren de raad van een of andere instantie
inwint. Meestal is dit de behandelende of een andere geneesheer (6),
soms ook een andere instantie, bv. instellingen voor moederzorg (7).
De specifieke taak van de geneesheer wordt als volgt omschreven
in het wetsvoorstel Dinant : ,De geneesheer moet de vrouw inlichten
over de medische gevolgen van de ingreep en over de mogelijkheid
om in de toekomst gebruik te maken van anticonceptionele methoden
en middelen" (8). Men kan zich de vraag stellen of deze taak uit(I) Strikt therapeutische abortus blijft o.i. ook in dit voorstel alleszins geoorloofd.
(z) Dit wordt zeer treffend in de Deense abortuswet uitgedrukt : volgens kap. I, § I
heeft de vrouw v66r de I ze week het recht op abortus (har ret til at fa sit svangerskab
afbrudt), na deze termijn ( § z) kan haar abortus door een commissie toegestaan worden
(kan en kvinde fa tilla delse); cf. D.D.R. : preambule en § I en 2 abortuswet.
(3) Bv. wetsvoorstel PIERSON en Oostenrijks Strafwetboek, § 97 (I).
(4) Rapport PEYRET, l.c., artikel L. I89-IO.
(5) In Denemarken vaste commissies binnen de reeds lang op dit gebied actieve instellingen voor moederhulp (medrehjaelpsinstitution); zie voor samenstelling en werkwijze
Lov nr. 350, kap. 2 § 4; in de D.D.R. regionale comrnissies van specialisten, Durchfiihrungsbestimmung, § 7·
(6) Rapport PEYRET, II, biz. 79, art. L. I89-2; wetsvoorstel DrNANT, artikel 353, al. 3·
(7) In Denemarken en de D.D.R. mag de vrouw zich naar keus wenden tot een geneesheer
of tot een instelling voor moederzorg; het Rapport PEYRET, II, biz. 79, artikel L. I89-2,
al. 6 voorziet de verplichte verwijziging van minderjaringen naar een op te richten departemantaal ,Centre d'assistance et d'information sur Ies problemes de Ia naissance" (zie ook
titel III van het voorstel, biz. 65-7I en Io7). Volgens het Westduitse s. StrRG. ( § zi8 c)
is strafbaar de geneesheer die een abortus verricht zonder dat de vrouw tevoren door een
arts of erkend consultatiebureau behoorlijk gelnformeerd werd.
(8) L.c.; Vgl. met de vrijwel analoge tekst van de abortuswet van de D.D.R., § I, al. 3;
cf. Rapport PEYRET, II, biz. 75; Lov om svangerkabsafbrydelse, § 8.
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drukkelijk in de wet moet opgenomen worden daar hij toch een
essentieel deel van de geneeskundige behandeling vormt. Ook hangt
veel af van de wijze waarop deze adviesprocedure in de praktijk
verloopt. Naargelang de persoon die hiermee belast is, wordt dit een
pure formaliteit, een paging om de vrouw kost wat kost van abortus
af te houden, of daarentegen een degelijke objectieve informatie.
De geneesheer is alleen voor de medische aspecten van abortus en
de nazorg (ook anticonceptie !) bevoegd; voor de overige zouden
andere instanties ter beschikking moeten staan waar alle facetten van
het individuele probleem belicht en de oplossingen hiervoor op korte
en langere termijn besproken worden (1). In de huidige Belgische
situatie, waar dergelijke instellingen nog onvoldoende aanwezig en
bekend zijn, zou het o.i. echter verkeerd zijn het raadplegen ervan al.>
wettelijke vereiste voor abortus te stellen.
C. UITVOERINGSMODALITEITEN

78. De meeste wetgevingen stellen zich niet tevreden met het bepalen van de gevallen waarin abortus al dan niet geoorloofd is, maar
trachten ook de medisch-technische uitvoering ervan te normeren.
Wij hebben hager aangetoond dat er belangrijke argumenten zijn
om a£ te zien van een specifieke wettelijke regeling voor medische
abortus in het algemeen (2); deze argumenten zijn des te stringenter
voor de uitvoering zelf. O.i. client de wijze waarop de zwangerschapsafbreking geschiedt uiteindelijk overgelaten te worden aan het oordeel van de behandelende geneesheer of ten hoogste geregeld binnen
het kader van de wetgeving op de gezondheidszorg (3). In een eerste
fase van legalisering of liberalisering van abortus kan het echter wel
nut hebben zekere voorwaarden te stellen om een medisch verantwootde ingreep te waarborgen en bepaalde misbruiken te voorkomen.
Deze modaliteiten zijn uiteraard sterk afhankelijk van plaatselijke
omstandigheden, hoofdzakelijk van de wijze waarop de gezondheidszorg ingericht is. Het is dan ook zeer riskant uit buitenlandse regelingen conclusies voor Belgie te trekken. Toch zullen wij enkele van
(1) Zie bv. NEDERLANDSE FEDERATIE VAN INSTELLINGEN VOOR DE ONGEHUWDE MOEDER
EN HAAR KIND, Draaglast- draagkracht. De abortus provocatus in het kader van de hulpverlening aan de ongehuwde zwangere vrouw, Den Haag, F.I.O.M., 1970, z6 biz. en DrERKENS,
J., Point de vue du psychanalyste, Avortement et Contraception, biz. IIO-III.
(z) Zie nr. 58, biz. 454; opvallend is dat het Nederlandse voorstel LAMBERTs-RoETHOF
(Zitting 1969-1970, nr. 10719, nr. 2 en 3) geen specifieke bepalingen nodig acht, terwijl
het (intussen vervallen) regeringsontwerp uiterst minutieus de technische uitvoering van
abortus regelt (Verbeterd antwerp van wet, zitting 1971-1972, nr. n89o, nr. 4).
(3) Cf. MEsS1NE, J., La proposition de loi sur l'avortement, ]. T., 197 r, biz. 338.
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deze voorwaarden, die m Belgische voorstellen ev'eneens aan bod
komen, kort bespreken.

79· Een eerste belangrijke modaliteit betreft de persoon die de ingreep moet uitvoeren. Deze client steeds een geneesheer te zijn (1);
uitzonderlijk wordt bovendien een specialisatie in de gynaecologie en
verloskunde vereist (2). Dit is het geval in de wetsvoorstellen Calewaert en Dinant, niet in dit van Pierson. Het lijkt ons overbodig steeds
de tussenkomst van een specialist te vergen, zeker wanneer het gaat
om het afbreken van een jonge zwangerschap (3) : de praktijk in
het buitenland - o.a. Nederland - heeft uitgewezen dat speciaal
opgeleide huisartsen de vacuum-aspiratie uitstekend toepassen (4).
We mogen evenmin uit het oog verliezen dat het aantal specialisten
in de verloskunde en gynaecologie in ons land beperkt is (5) en dat
zij bovendien in de regel afwijzend tegenover abortus staan (6). Men
client bij de wettelijke formulering van abortus in elk geval te vermijden dat door een gebrek aan ,uitvoerders" nieuwe sociale en
economische discriminaties zouden ontstaan ...
So. Abortuswetten stellen vaak dat de ingreep in een ziekenhuis
client te geschieden (7); dit is ook de positie van de wetsvoorstellen
Dinant en Pierson, niet deze van het wetsvoorstel Calewaert. Eerstgenoemde voorstellen zijn vrij lapidair geformuleerd zodat zich onmiddellijk enkele vragen stellen. Kamen aileen algemene ziekenhuizen
in aanmerking of zijn - zoals in de geciteerde buitenlandse regelingen
- ook speciale abortusklinieken daartoe bevoegd? In landen waar
(1) Bepaalde technieken, bv. de vacuum-aspiratie, zouden ook door getraind paramedisch
personeel, onder medische supervisie kunnen uitgevoerd worden (cf. GEORGE, B., o.c.,
biz. 26-27); in de toekomst zal er bij jonge zwangerschappen van een ,uitvoering" misschien
geen sprake meer zijn, we! van het voorschrijven van bepaalde abortieve middelen.
(2) Het Nederlandse wetsontwerp stelde als voorwaarde voor de erkenning van speciale
abortusklinieken dat zwangerschapsafbrekingen er verricht zouden worden, hetzij door
vrouwenartsen of bijzonder gekwalificeerde geneesheren, hetzij onder directe supervisie
van een vrouwenarts (o.c., nr. 4, Artikel I, art. 6).
(3) Anders : CABEAUX, E., Considerations nouvelles sur l'avortement, ].T., 1972, biz. 23.
(4) Wetsvoorstel LAMBERTs-RoETHOF, Memorie van antwoord, zitting 1971-1972, nr.
I07I9, nr. 6, biz. 4; cf. SoNDERMIJER, B. en VEENHOVEN, R., o.c., blz. 55-58.
(5) Nl. 200 a 300, CABEAUX, E., o.c., biz. 21.
(6) Zie hoger, nr. 49, biz. 449·
(7) Dit kan een algemeen ziekenhuis zijn of een bijzonder voor zwangerschapsafbreking
erkende inrichting :Abortion Act 1967, section I (3); Deense Lov nr. 350 om svangerkabsafbrydelse, § ro; 5· StrRG., Artikel 3; Neder!ands Verbeterd antwerp van wet, Artikel I,
art. 5; Zweeds wetsvoorstel, § 5 (STEIGER, 0., o.c., blz. 178-179); zie voor de U.S.A.,
GEORGE, B., o.c., blz. 27. Het rapport PEYRET (II, artikel L. 189-1, a!. 3, biz. 79 en artikel
L. 189-8, biz. 81) stelde voor de abortus v66r de twaalfde week ook in erkende ,centres
d' orthogenie" toe te Iaten.
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abortus reeds gelegaliseerd werd, was de oprichting van speciale abortusklinieken vaak noodzakelijk wegens capaciteitsproblemen van bestaande inrichtingen of de afwijzende houding van hun personeel (r).
Een tweede vraag is of de patiente steeds gehospitaliseerd client te
worden dan wel of zij poliklinisch behandeld mag worden : artsen
met een ruime ervaring op het gebied van abortus zijn van mening
dat poliklinische behandeling vaak de voorkeur verdient, mede omdat
de complicaties vaak geringer zijn dan van in-door patienten (2).
Het lijkt ons onmogelijk en inopportuun deze vragen in een abortuswet - laat staan in een strafwet - te regelen. De plaats waar de ingreep client te geschieden moet - zoals bij elke andere medische
ingreep - door de behandelende geneesheer bepaald worden, rekening houdend met de concrete omstandigheden (3).
81. Een der redenen tot legalisering van abortus is ongetwijfeld
financiele exploitatie van zwangere vrouwen te voorkomen. Abortus
wordt dan ook meestal door een of andere bepaling in het verstrekkingenpakket van de ziekteverzekering opgenomen (4). Van de Belgische wetsvoorstellen heeft aileen het voorstel Dinant dit uitdrukkelijk gestipuleerd : ,Alle daden van zwangerschapsonderbreking
moeten aan het door de sociale zekerheid vastgestelde tarief uitgevoerd en door de-seGiale-zekerheid terugbetaald worden" (art. 4).
De mate waarin illegale abortus teruggedreven wordt - en dus de
effectiviteit van een wetswijziging - hangt grotendeels af van het
bedrag dat de patiente uiteindelijk nog zelf voor de ingreep client te
betalen.

82. Dat abortus bij legalisering niet met andere medische handelingen
gelijkgeschakeld wordt, bewijst ook de in sommige Ianden verplichte
registratie; het meest uitgewerkt is wel de Britse regeling (5 ), die niet
aileen precieze gegevens over de voorwaarden en omstandigheden van
de ingreep, maar ook over de volledige identiteit van de patiente
vereisen. De bedoeling daarvan is mede strafrechtelijke vervolgingen

(1) SoNDERMEIJER, B., en VEENHOVEN, R., o.c., blz. n8-123; HoRDERN, A., o.c., blz. 179182; GuTTMAcHER, A., o.c., blz. 71-72.
(2) D.c., blz. 57·
(3) Zie hiervoor vooral wetsvoorstel LAMBERTs-RoETHOF, Memorie van antwoord, blz. 3-5.
(4) Bv. D.D.R., abortuswet § 4, al. 1; in de Duitse Bondsrepubliek werd een maand v66r
de beslissing over de voorwaarden tot legale abortus de terugbetaling ervan door de ziekteverzekering in principe aanvaard.
(s) Abortion Act 1967, S. 2; Abortion Regulations, S. 4-5; zie HoRDERN, A., o.c., blz. 70,
73, 275-279 en GEORGE, B., o.c., biz. 27.
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mogelijk te maken indien de ingreep niet aan de wettelijke indicatiestelling zou beantwoorden. Zo men voor een aparte registratie van
abortus opteert (1), zou deze o.i. aileen tot doel mogen hebben statistische gegevens te verschaffen om beleidscorrecties of wijzigingen
mogelijk te maken. Voor dit doel volstaan anonieme inlichtingen (2).
BESLUIT

83. Dit artikel had de bedoeling de technisch-juridische aspecten
van de abortusproblematiek te behandelen. Het spreekt vanzelf dat
dit onmogelijk is zonder te steunen op welbepaalde opties. Bovendien
mag een dergelijke beperkte invalshoek geenszins het complexe
karakter van abortus uit het oog doen verliezen.
In deze studie lag de nadruk vooral op het Belgisch recht zoals dit
zich heeft ontwikkeld en op dit ogenblik (niet) functioneert. Uit de
confrontatie van de wettelijke voorschriften met de huidige feitelijke
situatie werd geconcludeerd dat een wetswijziging zich opdringt.
Als bijdrage tot het uitbouwen van een dergelijke hervorming hebben
wij de diverse Belgische voorstellen aan realisaties en plannen in het
buitenland getoetst. Deze methode had als voordeel dat ook andere
juridische aspecten dan diegene die in de vrij lapidaire Belgische
voorstellen voorkomen, behandeld kunnen worden.
84. Wanneer men dit geheel overschouwt, komt men tot de vaststelling dat twee tendenzen zich aftekenen. Enerzijds tracht men de
traditionele indicatieregeling uit te breiden en te verfijnen, anderzijds
zoekt men een oplossing in de termijnregeling. De hoofdbedoeling
van elk voorstel is het terugdrijven van illegale abortus, waarvan de
gevolgen maatschappelijk schadelijk worden geacht. Dit gebeurt
niet meer door strenge repressie, maar door aan bepaalde noodsituaties een oplossing in legaliteit te geven.

85. Een goede globale aanpak van dit probleem moet o.i. aan volgende
vereisten voldoen : abortus zoveel mogelijk voorkomen, waarborgen
dat de ingreep in verantwoorde omstandigheden geschiedt en de
persoonlijke verantwoordelijkheid van de vrouw eerbiedigen.
Het is duidelijk dat een preventief effect niet rechtstreeks van een
abortuswetgeving kan uitgaan, maar dat daarvoor een reeks andere
maatregelen moeten getroffen worden. De bevordering van contra(1) Anders: wetsvoorstel LAMBERTs-RoETHOF, Memorie van Antwoord, biz. 6-7.
(2) Rapport PEYRET, II, biz. So, art. L. 189-3; 5· StrRG., Artikel 4 in fine.
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ceptie neemt daarbij de belangrijkste plaats in. De twee overige aspecten daarentegen vallen wel binnen het specifieke terrein van een
abortuswetgeving.
Naar onze mening beantwoordt uiteindelijk aileen een volledige
liberalisering van abortus aan deze voorwaarden : hiermee bedoelen
we de totale gelijkschakeling met andere geneeskundige handelingen.
Op dit ogenblik echter lijkt de termijnregeling een valabele oplossing.
Een goede vertrekbasis daarvoor bieden de wetsvoorstellen Dinant
en Pierson, die echter op verscheidene punten verfijnd dienen te
worden.
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