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15 475 Regelen met betrekking tot het afbreken van 
zwangerschap (Wet afbreking zwangerschap) 

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

Par. 1. Inleiding 

Het hier te bespreken wetsontwerp heeft betrekking op het vraagstuk van 
de afbreking van ongewenste zwangerschappen (abortus provocatus). De 
grote ernst van dit vraagstuk zal nauwelijks nadere toelichting behoeven. 
Terwijl het Wetboek van Strafrecht de zwangerschapsafbreking strafbaar 
stelt, is bij velen twijfel ontstaan over de juistheid van een strafbepaling die 
ook abortus provocatus met toestemming van de vrouw door een genees-
kundige verbiedt. Deze twijfel heeft in veel gevallen geleid tot een volstrekte 
afwijzing van de hier bedoelde strafbepaling. Daarnaast kreeg het begrip 
«medische indicatie», op grond waarvan reeds bij de totstandkoming van 
het Wetboek van Strafrecht een zwangerschapsafbreking toelaatbaar werd 
geacht, in de loop der jaren een ruimere inhoud (zie par. 3). Handhaving van 
de strafwet in haar volle scherpte was niet mogelijk. In veel gevallen kon niet 
worden aangetoond dat een voor het verrichten van de ingreep vereiste 
medische indicatie had ontbroken. Ook werd toezicht bemoeilijkt, omdat on-
der degenen die de strafwet verouderd achtten zich artsen bevonden die 
zich beriepen op een wettelijke geheimhoudingsplicht voor door hen ver-
richte medische handelingen. 

Onder deze omstandigheden is dan ook in ons land een ontwikkeling op-
getreden, waarbij zwangerschapsafbreking op verzoek van de vrouw op vrij 
grote schaal in ziekenhuizen of speciaal ingerichte klinieken wordt toege-
past. Een min of meer vergelijkbare ontwikkeling deed zich in het laatste 
tiental jaren in het buitenland voor; in de meeste Europese landen heeft ze 
geleid tot een ingrijpende herziening van de wetgeving omtrent abortus pro-
vocatus (zie Bijlage I bij deze memorie). 

Aan een ingrijpende herziening van de bestaande wettelijke voorschriften 
zal naar onze mening ook in Nederland niet kunnen worden ontkomen. Aan 
die herziening, gelijk in het bijgaande wetsontwerp voorgesteld, liggen de 
volgende uitgangspunten ten grondslag. 

Het wetsontwerp gaat ervan uit, dat aan vrouwen die zich ten gevolge van 
een ongewenste zwangerschap in een noodsituatie bevinden, hulp moet 
worden verleend. Wij zien daarbij de afbreking van ongeboren menselijk le-
ven als een zo ernstige en ingrijpende maatregel, dat ze alleen kan worden 
aanvaard, indien de nood van de vrouw haar onontkoombaar maakt. Dit uit-
gangspunt brengt met zich mee, dat de arts, de vrouw en zij die verder bij de 
voorbereiding van een beslissing omtrent zwangerschapsafbreking moch-
ten worden betrokken, ieder voor zich, met de grootst mogelijke zorgvuldig-
heid zullen moeten handelen in het besef van de zware verantwoordelijkheid 
tegenover ongeboren menselijk leven en van de gevolgen voor de vrouw en 
de haren. 
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De wetgever is echter niet bij machte die zorgvuldigheid af te dwingen 
door een algemene normstelling te formuleren en deze zo nodig in concrete 
gevallen via strafsancties te handhaven. De situaties van nood, waarin abor-
tus provocatus aan de orde kan komen, zijn zo uiteenlopend, dat een derge-
lijke algemene norm, indien zij al reële inhoud zou hebben, niet het beoogde 
effect zou hebben. Wij hebben er daarom van afgezien zo'n algemene norm-
stelling in het wetsontwerp op te nemen, zoals wij evenmin hebben getracht 
- om redenen die nader zijn toegelicht in paragraaf 4 van deze memorie -
die gevallen van nood in de wet te omschrijven. 

De bescherming die de wet moet bieden aan ongeboren menselijk leven -
een bescherming die in de bestaande situatie niet naar behoren kan worden 
gerealiseerd - hebben wij in het ontwerp willen bereiken door waarborgen 
te geven voor een procedure, die moet leiden tot een zorgvuldige besluitvor-
ming in concrete gevallen. In het bijzonder zal moeten vaststaan dat passen-
de hulp en voorlichting aan de vrouw is gegeven over alternatieven voor een 
eventuele abortus provocatus en dat de besluitvorming niet alleen welover-
wogen is maar zich ook in vrijwilligheid voltrekt. Daartoe gaat het wets-
ontwerp uit van een vergunningenstelsel, waaraan ziekenhuizen en andere 
inrichtingen waar behandelingen, gericht op afbreking van zwangerschap, 
worden verricht, moeten voldoen. 

Het normatieve karakter van het wetsontwerp komt dus niet primair tot 
uitdrukking in een stelsel van moeilijk of niet te controleren geboden en ver-
boden van algemene inhoud, maar in een complex van voorzieningen die 
een zorgvuldige besluitvorming, voorafgaande aan een eventuele zwanger-
schapsafbreking, moeten waarborgen. 

Vatten wij het vorenstaande samen, dan menen wij dat de wet wel waar-
borgen kan geven voor een zorgvuldige voorbereiding van een beslissing, 
maar dat het besluit als zodanig, om de zwangerschap af te breken, dient te 
worden overgelaten aan de verantwoordelijkheid van hen die rechtstreeks 
bij de voorbereiding ervan betrokken zijn. Dit wil dus zeggen: de vrouw en 
de geneeskundige te zamen, met inbegrip van mogelijke derden die in de 
voorbereiding van de beslissing werden gemengd, ieder in eigen verant-
woordelijkheid. 

Verder beoogt het wetsontwerp waarborgen te geven dat de ingreep, 
waarbij de zwangerschap wordt afgebroken, in medisch opzicht - en ook uit 
het oogpunt van een goede nazorg voor de vrouw - aan hoge eisen voldoet. 
Het belang van de volksgezondheid zal daarbij niet ondergeschikt mogen 
worden gemaakt aan andere overwegingen. 

Ten slotte en in het verlengde van het voorgaande achten wij het noodza-
kelijk een dam op te werpen tegen commerciële praktijken, die ertoe kunnen 
leiden dat van de noodsituatie waarin de vrouw verkeert misbruik wordt ge-
maakt. 

Deze uitgangspunten zijn in het wetsontwerp nader uitgewerkt in verschil-
lende bepalingen die elders in deze memorie zullen worden besproken. 
Vooruitlopend daarop kunnen deze bepalingen als volgt worden samenge-
vat. 

1. Afbreking van zwangerschap is alleen toegestaan in ziekenhuizen (met 
inbegrip van daarvan onderdeel uitmakende poliklinieken) en abortusklinie-
ken, voor zover die inrichtingen voorzien zijn van een door de Minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne op aanvraag verleende vergunning tot 
het verrichten van dergelijke behandelingen (zie artikel 2, eerste lid). 

2. Indien de zwangerschap langer dan 13 weken («3 maanden») heeft ge-
duurd, dient de ingreep te geschieden in een ziekenhuis als hierboven be-
doeld (zie artikel 2, tweede lid). 

3. Aan de vergunning zullen voorschriften worden verbonden opdat een 
verantwoorde besluitvorming, voorafgaande aan de ingreep, en de medi-
sche kwaliteit van de ingreep zelf gewaarborgd zijn (artikel 5 en 6). Bij of 
krachtens de wet worden tevens voorschriften gegeven omtrent de tarief-
stelling in de inrichting, de openbaarmaking van financiële gegevens en be-
scheiden enz. 

4. Tussen het ogenblik waarop de vrouw zich tot de geneeskundige wendt 
en de ingreep zelf dient een periode van tenminste vijf dagen te liggen (arti-
kel3). 
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5. Het wetsontwerp voorziet in een stelsel van registratie van bepaalde 
kerngegevens, opdat het toezicht op een behoorlijke naleving van de bij of 
krachtens de wet gestelde eisen verzekerd is. De persoonlijke levenssfeer 
van de behandelde vrouwen wordt daarbij volledig gewaarborgd (artikel 
11-12). Het toezicht wordt opgedragen aan de geneeskundige inspectie van 
het Staatstoezicht op de Volksgezondheid (artikel 19, tweede lid). 

6. Niemand kan worden verplicht aan een zwangerschapsafbreking me-
dewerking te verlenen, indien hij daartegen in het algemeen of in een be-
paald individueel geval onoverkomelijke bezwaren heeft (artikel 20, eerste 
lid). 

7. De zwangerschapsafbreking van een vrucht, die zelfstandig levens-
vatbaar moet worden geacht, blijft als misdrijf strafbaar (zie Artikel II, onder 
A). Eveneens blijft in het Wetboek van Strafrecht als afzonderlijk misdrijf 
strafbaar, de afbreking van zwangerschap in gevallen waarin de ingreep niet 
werd verricht in een ziekenhuis of kliniek waar dit volgens de ontworpen Wet 
afbreking zwangerschap was toegelaten (zie Artikel II, onder F). Niet-nako-
ming van bepaalde essentiële voorschriften van laatstgenoemde wet levert 
een strafbaar feit op (vgl. de artikelen 15-19). 

Aan het einde van deze paragraaf zouden wij nog willen stilstaan bij de 
vraag, of een wetsontwerp als het onderhavige wel verenigbaar is met arti-
kel 2 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden (Verdrag van Rome van 1950). 

Het bedoelde verdragsartikel bepaalt, dat het recht van een ieder op het le-
ven wordt beschermd door de wet en dat niemand opzettelijk van het leven 
mag worden beroofd, behoudens in enkele nader omschreven - maar in de-
ze niet relevante - gevallen, zoals bij wege van tenuitvoerlegging van een 
rechterlijk vonnis of ter verdediging van wie dan ook tegen onrechtmatig ge-
weld. 

De ontstaansgeschiedenis van het Verdrag geeft over de gestelde vraag 
geen uitsluitsel. Het Verdrag wordt door de daartoe bevoegde organen - te 
weten de Europese Commissie voor de Rechten van de mens en het Europe-
se Hof voor de Rechten van de mens - in elk geval niet in die zin uitgelegd, 
dat het aan de regeringen van de staten die partij zijn bij het Verdrag zou ver-
bieden de totstandkoming van wetgeving te bevorderen, waarbij zwanger-
schapsafbreking onder bepaalde voorwaarden of restricties wordt toege-
staan. Zoals bekend - het blijkt ook uit Bijlage I bij de memorie van toelich-
t ing- bestaat in tal van Europese landen die partij zijn bij het Verdrag wetge-
ving omtrent abortus provocatus, waarbij deze ingreep in meer of minder 
vergaande mate wordt toegestaan. Als zodanig kunnen worden genoemd: 
Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, lta-
lië, Noorwegen, Oostenrijk en Zweden. Toen aan de Europese Commissie een 
klacht werd voorgelegd overeen Noorse wet van 1960, die abortus provoca-
tus legaliseerde, achtte de Commissie zich niet bevoegd de Noorse wetge-
ving in abstracto te toetsen. Zij wees de klacht af, aangezien de klager niet 
als een slachtoffer in de zin van artikel 25 van het Verdrag kon worden be-
schouwd, zonder artikel 2 zelf maar te noemen. Wat de nationale rechter be-
treft, is alleen de Oostenrijkse ingegaan op artikel 2 van het Verdrag. Het Ver-
fassungsgerichtshof bleek echter van mening, dat artikel 2 geen betrekking 
heeft op het «keimende Leben». Zie voor een en ander nader: E. A. Alkema, 
Studies over Europese Grondrechten. De invloed van de Europese Conventie 
op het Nederlandse Recht (Deventer 1978), blz. 47-49. 

Par. 2. De voorgeschiedenis van het wetsontwerp 

Sedert 1970 zijn bij de Staten-Generaal verschillende voorstellen in behan-
deling geweest, die beoogden de bestaande wettelijke voorschriften om-
trent het afbreken van zwangerschap of abortus provocatus te herzien. Na-
dat in dat jaar door de leden van de Tweede Kamer Lamberts en Roethof 
(P.v.d.A.) een initiatiefvoorstel tot beperking van de strafbaarstelling van 
verstoring van zwangerschap was ingediend (zie kamerstukken, zitting 
1969-1979, nr. 10 719), werd in 1972 onder verantwoordelijkheid van de 
toenmalige Ministers van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en van Justitie 
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een ontwerp van wet, houdende nieuwe regelen met betrekking tot het af-
breken van zwangerschap, bij de Staten-Generaal aanhanging gemaakt (zie 
zitting 1971-72, nr. 11 890). Dit laatste ontwerp werd echter in 1975, zonder 
dat de Tweede Kamer voorlopig verslag had uitgebracht, in verband met af-
spraken die bij deformatie van het in 1973 optredende kabinet waren ge-
maakt, ingetrokken (zie brief van de Ministervan Volksgezondheiden Mi-
lieuhygiëne aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
van 14 februari 1975, zitting 1974-1975, nr. 11 890, nr. 6). 

Ongeveer gelijktijdig met de intrekking van dit wetsontwerp werden twee 
andere initiatief-ontwerpen van wet omtrent het afbreken van zwangerschap 
bij de Tweede Kamer ingediend, namelijk één door de leden Van Schaik 
(K.V.P.) en Van Leeuwen (A.R.P.) en één door de leden Veder-Smit en Geurt-
sen (V.V.D.); zie voor deze wetsontwerpen respectievelijk kamerstukken zit-
ting 1974-75, nrs. 13 253 en 13 302. Laatstbedoeld initiatief-ontwerp en het 
ontwerp van de leden Lambertsen Roethof werden in 1976 vervangen door 
een initiatiefvoorstel Geurtsen, Lamberts, Roethof en Veder-Smit (zitting 
1975-76, nr. 13 909), dat gelijktijdig met het voorstel van de leden Garde-
niers-Berendsen (die in de plaats was getreden van het lid Van Schaik) en 
Van Leeuwen - na een uitvoerige schriftelijke voorbereiding - , op 14 sep-
tember 1976 in de Tweede Kamer in openbare behandeling kwam. Na een 
zes dagen durende beraadslaging werd het initiatiefvoorstel van de leden 
Geurtsen, Lamberts, Roethof en Veder-Smit op 29 september 1976 door de 
Tweede Kamer met 83 tegen 58 stemmen aangenomen, terwijl het andere 
initiatief-ontwerp door de indieners werd ingetrokken. Uiteindelijk werd ech-
ter, zoals bekend, het overgebleven initiatief-ontwerp door de Eerste Kamer 
op 14 december 1976 met 41 tegen 34 stemmen verworpen. 

In het regeerakkoord dat aan het optreden van het huidige kabinet ten 
grondslag ligt is uitgesproken, dat de totstandkoming van een nadere wette-
lijke regeling van abortus provocatus dringend gewenst is en dat het kabinet 
zich tot taak zou stellen voor 1 januari 1979 zo'n wetsontwerp in te dienen 
(zie voor de tekst van het herziene regeerakkoord C.D.A./V.V.D.: Nederland-
se Staatscourant van 29 november 1977, nr. 233, onder V). Het hier te be-
spreken wetsontwerp geeft uitvoering aan dit onderdeel van het regeerak-
koord. Overeenkomstig een daartoe strekkende toezegging in het regeerak-
koord wordt tevens als bijlage bij de memorie van toelichting het advies van 
de Raad van State over het wetsontwerp overgelegd. Ook het nader rapport 
van de ondergetekenden aan Hare Majesteit de Koningin is bijgevoegd. 

Par. 3. Noodzaak van een nieuwe wettelijke regeling 

Vooral sedert het midden van de jaren zestig hebben de opvattingen in on-
ze samenleving omtrent abortus provocatus en de taak van de wetgever in 
deze een ingrijpende ontwikkeling doorgemaakt. Die ontwikkeling staat niet 
op zich zelf. Ze moet worden gezien in samenhang met de gewijzigde - en 
zich nog steeds wijzigende - opvattingen op een veel breder terrein die in de 
Nederlandse samenleving zichtbaar zijn. In dit verband is de volgende passa-
ge uit de memorie van toelichting bij het in 1972 bij de Tweede Kamer inge-
diende regeringsontwerp ten minste even toepasselijk als ze dat destijds 
was: 

«De opvattingen in de samenleving omtrent sexualiteit, huwelijk, zwan-
gerschap en gezinsvorming zijn in beweging geraakt; de verschillen in oor-
deel over de waarde van menselijk leven en in ethische waardering van 
menselijke gedragingen nemen toe. Aan de kwaliteit van het individuele 
menselijke bestaan in lichamelijk, geestelijk en ook in maatschappelijk op-
zicht worden hogere eisen gesteld. Daarbij groeit het verlangen, dat bestaan 
naar eigen levensbeschouwing of inzicht in te richten en daarvoor zelf ver-
antwoordelijkheid te dragen. 

Mede als gevolg van deze ontwikkeling heeft abortus provocatus als uit-
weg uit de ernstige moeilijkheden van de ongewenste zwangerschap nieu-
we actualiteit gekregen. Ook hier worden normen, die tot voor kort als on-
aantastbaar golden, aan herwaardering onderworpen». 
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Het is ook geenszins zo, dat Nederland in dit opzicht onder de Europese 
landen een uitzonderingspositie inneemt. In vrijwel elk Westeuropees land 
zijn de afgelopen jaren fundamentele discussies gevoerd over de vraag of 
onder bepaalde omstandigheden abortus provocatus moet worden aan-
vaard en of het gewenst is de bestaande strafbepalingen op dit punt te her-
zien. Die gedachtenwisseling heeft er toe geleid, dat in de meeste ons omrin-
gende landen nieuwe wetgeving is tot stand gekomen. Deze wetgeving 
komt er in bijna alle gevallen op neer, dat de strafbaarstelling van abortus 
provocatus - soms ingrijpend - werd beperkt. Voor een overzicht van de re-
cente wetgeving in andere Europese landen dan Nederland moge worden 
verwezen naar de desbetreffende, bij deze memorie gevoegde, bijlage. 

Voor zover Nederland, vergeleken met landen als Groot-Brittannië, de 
Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk en de Scandinavische landen, thans 
wél een uitzonderingspositie inneemt, is het deze, dat de wettelijke voor-
schriften omtrent abortus provocatus en de op dit gebied bestaande feitelij-
ke situatie geheel uit elkaar zijn gegroeid, waardoor de woorden van de wet 
en de werkelijkheid volstrekt niet meer met elkaar stroken. 

Het is van algemene bekendheid, dat abortus provocatus sinds een aantal 
jaren in Nederland in een groot aantal gevallen wordt toegepast, veelal in 
daartoe speciaal ingerichte klinieken. 

Hoewel geen officiële registratie van zwangerschapsafbrekingen plaats-
vindt, zodat de beschikbare gegevens hierover met voorzichtigheid moeten 
worden gehanteerd, vallen aan deze gegevens wel enige belangrijke conclu-
sies te verbinden. Blijkens getallen die via de continue morbiditeitsregistra-
tie peilstations1, de geneeskundige hoofdinspectie en de jaarverslagen van 
de bij Stimezo aangesloten klinieken verzameld zijn, was het verloop van het 
aantal zwangerschapsafbrekingen bij Nederlandse of in Nederland woon-
achtige vrouwen in de jaren 1972-1976 als volgt: 

Jaar Aantal z war ige rschapsafbreki ngen Totaal 
aantal 

totaal waarvan in waarvan in geborenen 
ziekenhuizen abortusklinie ken in Nederland 

1972 21 000 7 000 14 000 214 133 
1973 20 000 6 000 14 000 194 993 
1974 17 000 5 000 12 000 185 982 
1975 15 000 4 500 10 500 177 876 
1976 15 000 5 000 10 000 177 090 
1977 17 500 4 500 13 000 173 106 

In de eerste helft van 1978 bedroeg het aantal zwangerschapsafbrekingen 
in klinieken bij Nederlandse of in Nederland woonachtige vrouwen 5 500. 

Een vergelijking met enkele Westeuropese landen, voor zover daarvan 
gegevens bekend zijn levert het volgende beeld op (zie ook bijlage 1 bij deze 
memorie) 

1 De Continue Morbiditeits Registratie is een 
registratiemethode waarvan de basis ligt in de 
huisartsenpraktijk. Een landelijk netwerk van 
huisartsenpraktijken, de Peilstations, bestrijkt 
1 % van de Nederlandse bevolking. Door de 
deelnemende huisartsen wordt wekelijks een 
formulier ingezonden, waarop bepaalde ziek-
ten en gebeurtenissen worden geregistreerd, 
dez.g. weekstaat. 

Land 

Aantal zwangerschapsafbrekingen per jaar 
voor enkele Westeuropese landen 

lnwonen-
den 

Per 1 000 Per 100 Absolute 
vrouwen levend aantal 
van geborenen 
14-44 jaar 

In het buitenland 
woonachtige vrouwen 

Nederland (1976) 4,8 8,5 15 000 ± 65 000 
Groot Brittannië 11976) 10,2 17 101 000 27 000 
Frankrijk (1976) 12,5 19 133 926 onbekend 
Bondsrepubliek 
Duitsland (1977) onbekend 9,3 54 300 onbekend 
Denemarken (1976) 25,8 41 26 750 onbekend 
Noorwegen (1975) 19,7 27 15 000 onbekend 
Zweden (1976) 20,1 33 32 500 onbekend 
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Ten aanzien van het aantal zwangerschapsafbrekingen in Nederland toe-
gepast op buitenlandse vrouwen, was, althans tot voor kort, weinig met stel-
ligheid bekend. Het is echter wel zeker dat dit aantal een veelvoud bedraagt 
van de hierboven vermelde cijfers. Zo is geraamd dat in 1975 ± 80 000 bui-
tenlandse vrouwen in abortusklinieken hier te lande een behandeling onder-
gingen. Er zijn aanwijzingen dat dit aantal sedertdien is afgenomen, in het 
bijzonder ten gevolge van de verruiming van de abortuswetgeving in het 
buitenland, met name in de Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk. 

Blijkens een onlangs gepubliceerd Stimezo-onderzoek (E. Ketting en P. 
Schnabel, De abortus-hulpverlening in 1977), dat betrekking had op 15abor-
tuspoliklinieken - een vijftal klinieken waar bijna uitsluitend buitenlandse 
vrouwen werden behandeld nam niet aan deze registratie deel - , werd in 
1977 in totaal bij ± 65 000 Nederlandse en buitenlandse vrouwen een abor-
tus provocatus verricht. Tweederde van de vrouwen (66,8%) was daarbij af-
komstig uit de Bondsrepubliek Duitsland, ruim 10% uit België en Luxem-
burg, en 1,4% uit Frankrijk. Uit dit onderzoek blijkt verder, dat het totaal aan-
tal behandelde vrouwen in het tweede halfjaar van 1977 ruim 11% lager lag 
dan in het eerste halfjaar van 1977, welke daling vooral veroorzaakt werd 
door vrij snelle afname van het aantal Duitse vrouwen dat voor zwanger-
schapsafbreking naar Nederland komt (aangezien de buitenlandse vrouwen 
eerst in 1977 werden geregistreerd in de bij dit onderzoek betrokken klinie-
ken, zijn oudere cijfers niet voorhanden). 

2 Zie voor een overzicht van die wetgeving: 
Ch. J. Enschedé, «Abortus op medische indica-
tie en strafrecht», Nederlands Juristenblad 
1966, blz. 1109-1118; Enschedé, «Overabor-
tus», NJB 1970, blz. 718-721. Vgl. ook het nier-
na nog te noemen rapport van de commissie 
Abortusvraagstuk uit 1971. 
3 Vgl. H. J. Smidt, Geschiedenis van het Wet-
boek van Strafrecht II {Haarlem 1881), 446. 
4 De commissie-Abortusvraagstuk, die onder 
voorzitterschap stond van de Amsterdamse 
hoogleraar in de verloskunde en gynaecologie, 
prof. dr. G. J. Kloosterman, werd op 21 januari 
1970 ingesteld; ze bracht op 5 maart 1971 een 
rapport uit dat als interim-rapport was bedoeld 
(zie voor het rapport: kamerstukken, zitting 
1971-11 321). 
De commissie is op 20 oktober 1971 ontbon-
den. Vgl. memorie van toelichting (paragraaf 1) 
bij het in 1972 ingediende ontwerp-Wet afbre-
king zwangerschap (11 890). 
5 Vgl. kamerstukken, zitting 1971,11 321, blz. 
3. waar een overzicht wordt gegeven van het 
geldende recht. 

De huidige, nog uit de periode van vóór de Eerste Wereldoorlog stammen-
de, strafwetgeving gaat er met betrekking tot abortus provocatus van uit dat 
alleen een arts die op grond van een medische indicatie een zwangerschap 
afbreekt, zich niet schuldig maakt aan een strafbaar feit, zoals omschreven in 
de artikelen 251 bis en 295-297 van het Wetboek van Strafrecht2. 

Het lijdt geen twijfel, dat het begrip «medische indicatie» thans een andere 
en ruimere betekenis heeft dan in de tijd dat de bedoelde strafbepalingen tot 
stand kwamen; een ontwikkeling waarvoor de wetgever destijds ook welbe-
wust ruimte heeft willen laten3. 

Verhelderend in dit verband is het volgende citaat dat is ontleend aan het 
(interim-rapport) van de commissie-Abortusvraagstuk4. Deze in 1970 inge-
stelde commissie had tot opdracht een onderzoek in te stellen, mede aan de 
hand van de wetgeving en de ervaringen in het buitenland, omtrent de 
medische en sociale betekenis van abortus provocatus. Het bedoelde citaat 
luidt aldus: 

«Bij de toenmalige medische wetenschap bood de medisch-somatische 
indicatie niet zelden aanleiding de zwangerschap af te breken. Talrijk waren 
destijds de ziektebeelden die een ernstig gevaar opleverden voor de gezond-
heid van de vrouw, een gevaar dat veelal niet anders kon worden gekeerd of 
beperkt dan door voortijdige beëindiging van haar zwangerschap. Naarmate 
de geneeskunde zich echter ontwikkelde werd de somatische indicatie 
steeds meer teruggedrongen, zodanig dat zij heden ten dage nog bij hoge 
uitzondering leidt tot de noodzaak de zwangerschap af te breken. Deze ont-
wikkeling had tot gevolg dat geleidelijk de abortus provocatus als een legi-
tiem beschouwde therapie uit het arsenaal van de medicus verdween. Met 
deze ontwikkeling ging een andere in tegengestelde richting gepaard. Tegen 
de achtergrond van de culturele evolutie op alle levensgebieden brak en 
breekt in medische kring steeds meer het inzicht door, dat naast lichamelijke 
ook geestelijke en sociale factoren de inhoud behoren te bepalen van het be-
grip medische indicatie omdat de (zieke) mens als een socio-psychosomati-
sche eenheid moet worden beschouwd. Dit nieuwe inzicht werd geconfron-
teerd met een toenemende vraag vanuit de maatschappij naar meer moge-
lijkheden tot medische hulp in geval van een ongewenste zwangerschap»5. 

Werd vroeger de lichamelijke gezondheid van de vrouw doorslaggevend 
geacht voor de bepaling van de vraag of een medische indicatie aanwezig 
was, later ging men ook rekening houden met geestelijke en sociale facto-
ren. Dit neemt niet weg dat vanuit strafrechtelijk oogpunt ook nu nog abor-
tus provocatus alleen is toegestaan in uitzonderingsgevallen, waarbij de 
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arts, omdat hij deed wat, medisch gezien, wenselijk was, niet wederrechte-
lijk heeft gehandeld. 

Reeds in 1971 sprak de meergenoemde commissie-Abortusvraagstuk een-
stemmig als haar oordeel uit, dat de huidige strafwetgeving niet in alle op-
zichten bevredigend was en dat voor wetswijziging aanleiding bestond. De 
commissie kwam tot dit oordeel in het voetspoor van de door haar gehoorde 
organisaties die representatief konden worden geacht voor de verscheiden-
heid in opvattingen die in het Nederlandse volk leefden; een verscheiden-
heid in opvattingen die ook in het door de commissie uitgebrachte interim-
rapport viel terug te vinden. 

Zoals de in paragraaf 2 van deze memorie in het kort aangestipte voorge-
schiedenis duidelijk maakt, kan worden gesteld, dat de wens om tot wetswij-
ziging te komen in de laatste jaren niet minder groot geworden is dan in 
1971, het jaar waarin de commissie-Abortusvraagstuk rapporteerde; de 
noodzaak van een wetswijziging is de afgelopen jaren zelfs steeds meer 
gaan klemmen. Onder deze omstandigheden heeft het zoeken naar een op-
lossing voor het abortusvraagstuk grote spanningen veroorzaakt. Het vraag-
stuk is daardoor een voortdurende belasting voor het politieke en geestelijke 
klimaat in ons land. Daarnaast bestaat een toestand van rechtsonzekerheid, 
met alle gevolgen van dien, die niemand, hoe zijn standpunt tegenover ab-
ortus provocatus mag zijn, zal kunnen bevredigen. Er moet thans een oplos-
sing komen uit deze impasse. Wetswijziging is daartoe onvermijdelijk. 

Par. 4. De hoofdlijnen van het wetsontwerp 

De overtuiging, dat de wettelijke voorschriften omtrent abortus provoca-
tus herziening behoeven, mag dan vrij algemeen aanwezig zijn, de vraag 
welke inhoud zo'n nieuwe regeling zou moeten hebben, heeft aanleiding ge-
geven tot diepgaande, veelal onoverbrugbaar lijkende, meningsverschillen. 
Het gaat dan ook om een van de meest fundamentele kwesties die zich den-
ken laat, en waarvan het gewicht door een ieder wordt erkend. 

Het zou misschien de indruk kunnen wekken, dat wij onvoldoende recht 
doen aan de vaak uiterst principiële gedachtenwisseling die bij de behande-
ling van de vroegere wetsontwerpen over het abortusvraagstuk in de Sta-
ten-Generaal heeft plaatsgehad wanneer wij thans met een korte verwijzing 
naar die discussies menen te mogen volstaan. Wij vragen echter voor die 
handelwijze begrip. Zoveel is sinds 1970 over het abortusvraagstuk gezegd, 
dat naar onze mening thans veel onuitgesproken kan blijven. 

Hoewel het onderhavige wetsontwerp uiteraard niet los kan worden ge-
zien van de wordingsgeschiedenis van de voorstellen en de daarbij behoren-
de gedachtenwisselingen die eraan zijn voorafgegaan, zal het nochtans op 
zijn eigen merites beoordeeld moeten worden. 

Bij alle fundamentele verschillen die voorgaande wetsontwerpen onder-
ling vertoonden, gaven ze ieder voor zich uitdrukking aan de overtuiging, dat 
de vrouw die de afbreking van een ongewenste zwangerschap verzoekt hulp 
moet worden geboden. Al deze wetsontwerpen aanvaardden tevens als ui-
terste consequentie dat onder bepaalde omstandigheden, of indien aan ze-
kere voorwaarden was voldaan, de zwangerschap zou kunnen worden afge-
broken. Waarin de meeste wetsontwerpen verder overeenstemden was, dat 
zij uitdrukkelijke voorzieningen beoogden te geven voor een weloverwogen 
en zorgvuldige besluitvorming, voorafgaande aan een eventuele ingreep, 
terwijl die ingreep, indien daartoe werd overgegaan, onder zodanige om-
standigheden zou dienen plaats te vinden, dat aan alle eisen die uit een oog-
punt van een goede medische behandeling en nazorg konden worden 
gesteld, werd voldaan. 

Ook het onderhavige wetsontwerp kent deze uitgangspunten. Abortus 
provocatus wordt door ons gezien als een maatregel die alleen door de nood 
van de vrouw kan worden gerechtvaardigd. Wij achten het echter niet moge-
lijk die gevallen van nood in de wet te omschrijven. De omstandigheden wei-
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ke in individuele gevallen het afbreken van een zwangerschap kunnen recht-
vaardigen, laten zich niet in algemene termen vertalen, laat staan in een wet-
telijke formule vastleggen. Het omschrijven in de wet van de omstandighe-
den waarin zwangerschapsafbreking al dan niet is toegelaten, geeft naar on-
ze mening slechts een schijnzekerheid, ook als de wet voorziet in een gefor-
maliseerde procedure van besluitvorming waarbij elk afzonderlijk geval 
vooraf aan wettelijke normen wordt getoetst. Dit zou niet waarborgen - en 
kan ook niet waarborgen - dat de wet op dit punt inderdaad naar de letter 
en, hetgeen hier nog van meer belang is, naar de geest wordt nageleefd. 

Een specifieke norm omtrent de rechtmatigheid of wederrechtelijkheid 
van abortus provocatus ontbreekt dus in het bijgaande wetsontwerp. Op één 
punt is op dit beginsel echter een - vanzelfsprekende - uitzondering ge-
maakt, namelijk voor zover - in navolging van bijna alle voorgaande wets-
ontwerpen omtrent het abortusvraagstuk - uitdrukkelijk de vruchtafdrijving 
strafbaar wordt geoordeeld, indien de zwangerschap zodanig is gevorderd 
dat de vrucht op het ogenblik van de ingreep zelfstandig levensvatbaar moet 
worden geacht. 

De vraag, wie de verantwoordelijkheid draagt voor de afbreking van de 
zwangerschap, laat zich evenmin met een algemene formule beantwoorden. 
Wij menen - en hebben hieraan in het wetsontwerp uitdrukking gegeven -
dat deze niet alleen op de vrouw rust, maar evenmin alleen op de genees-
kundige en eventuele derden die in de besluitvorming betrokken worden. 
Het gaat hier om een handeling die in haar gevolgen zo ingrijpend is, dat zo-
wel de vrouw als de arts, tot wie zij zich heeft gewend, en derden die moge-
lijk op grond van hun bijzondere relatie tot de vrouw of hun deskundige in-
breng in de raadpleging betrokken worden, elk hun eigen verantwoordelijk-
heid hebben. De geneeskundige noch die derde zal zich aan de eigen verant-
woordelijkheid kunnen onttrekken met een beroep op het enkele feit, dat de 
vrouw de zwangerschapsafbreking wenst. 

De arts zal in het bijzonder ook acht behoren te slaan op de omstandighe-
den waaronder de vrouw tot haar beslissing is gekomen; hij zal moeten na-
gaan of die omstandigheden zo dringend zijn, dat ze een ingreep die tot 
zwangerschapsafbreking leidt aanvaardbaar maken. In artikel 5, tweede lid, 
onder b, is dit aldus uitgedrukt, dat de geneeskundige, alvorens een behan-
deling gericht op het afbreken van zwangerschap te verrichten, zich ervan 
vergewist, dat de noodsituatie van de vrouw niet op andere wijze kan wor-
den beëindigd. 

Een ander element dat bij de beslissing van belang is, is de vraag of de 
vrouw in vrijwilligheid tot de intentie die ze uitspreekt is gekomen en niet on-
der pressie heeft gestaan van haar omgeving of bepaalde personen, waar-
door ze niet tot een vrije wilsvorming in staat was, en of de vrouw zich vol-
doende rekenschap geeft, dat zwangerschapsafbreking niet het enige alter-
natief behoeft te zijn om uit een bepaalde noodsituatie te geraken, maar dat 
ook gedacht kan worden aan andere mogelijkheden, zoals het doen van af-
stand van het kind na de geboorte. Tevens dient de vrouw zich bewust te zijn 
van de consequenties die de ingreep niet alleen voor de vrucht maar ook 
voor haar zelf heeft of kan hebben, bij voorbeeld doordat de zwangerschaps-
afbreking bepaalde geestelijke spanningen kan oproepen. Aan een en ander 
is in artikel 5, tweede lid, onder a en b, in deze zin vorm gegeven, dat de arts 
zich dient te vergewissen, dat de vrouw haar verzoek heeft gedaan in vrijwil-
ligheid, na zorgvuldige overweging en in het besef van haar verantwoorde-
lijkheid voor ongeboren menselijk leven en van de gevolgen voor haar zelf 
en de haren, terwijl verder voorzien is in bijstand aan de vrouw, in het bijzon-
der door het verstrekken van verantwoorde voorlichting over andere oplos-
singen van haar noodsituatie dan het afbreken van de zwangerschap. 

Een van die oplossingen kan, als gezegd, zijn, dat van het kind na de ge-
boorte afstand wordt gedaan. Voorlichting over het doen van afstand wordt 
thans reeds op ruime schaal, onder meer door middel van folders, gegeven. 
Indien zou blijken, dat de noodsituatie van de vrouw kan worden beëindigd 
door het doen van afstand zou zij tot de geboorte van het kind kunnen wor-
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den begeleid door instanties als de bureaus voor ongehuwde moederzorg of 
eventueel vanuit het algemeen maatschappelijk werk. Indien de voorgestel-
de wettelijke regeling van het doen van afstand van ouderrechten (Kamer-
stukken 14167) haar beslag heeft gekregen - de memorie van antwoord 
wordt thans aan het departement van de tweede ondergetekende voorbe-
reid - zal zodanige begeleiding eveneens kunnen geschieden. 

Pas wanneer deze punten, die geenszins pretenderen een uitputtende op-
somming te zijn, in de gedachtenwisseling tussen de vrouw en de arts zijn 
besproken - bij welk overleg dan eventueel derden kunnen worden betrok-
ken - zal een definitieve beslissing door de vrouw en de arts omtrent de 
zwangerschapsafbreking mogelijk zijn, waarvan gezegd kan worden dat zij 
met zorg is voorbereid (vgl. artikel 5, eerste lid) en in vrijwilligheid, na zorg-
vuldige overweging, als uitweg in een noodsituatie in het besef van de ver-
antwoordelijkheid voor ongeboren menselijk leven en van de gevolgen voor 
de vrouw en de haren tot stand is gekomen. 

In deze gedachtengang, die er dus van uitgaat, dat op de beslissing om-
trent zwangerschapsafbreking niet een stereotiepe formule toepasselijk mag 
zijn, maar dat deze beslissing met zorgvuldigheid en gelet op de bijzondere 
omstandigheden van elk geval afzonderlijk dient te worden voorbereid, past 
het niet een bepaalde structuur voor de gedachtenwisseling tussen de 
vrouw, de geneeskundige, hulpverleners met een specifieke deskundigheid 
en eventuele derden voor te schrijven. Zulk een geformaliseerde gedachten-
wisseling zou in bepaalde gevallen belemmerend kunnen werken op een 
goede besluitvorming, omdat ze, afhankelijk van het bijzondere geval, als in-
houdloos kan worden ervaren. Maar ook zou een geïnstitutionaliseerde pro-
cedure voor zulk een gedachtenwisseling afbreuk kunnen doen aan het be-
sef van de eigen verantwoordelijkheid, dat de meest zekere waarborg is voor 
een zo zorgvuldig mogelijke voorbereiding van de besluitvorming omtrent 
de zwangerschapsafbreking. 

De eigen verantwoordelijkheid kan echter pas dan volledig tot haar recht 
komen, wanneer van overheidswege zorg is gedragen dat aan bepaalde om-
standigheden en voorwaarden is voldaan. Wij gaan er daarbij van uit, dat de 
zekerheid dat die omstandigheden en voorwaarden aanwezig zijn een betere 
waarborg is voor een verantwoorde toepassing van de zwangerschapsaf-
breking in individuele gevallen dan welke wettelijke formule ook. 

Om dit uitgangspunt tot zijn recht te doen komen, is in het wetsontwerp 
een vergunningenstelsel voorgesteld. Dit stelsel komt hierop neer, dat be-
handelingen gericht op het afbreken van zwangerschap slechts mogen wor-
den verricht (door geneeskundigen) in ziekenhuizen of klinieken, wanneer 
deze inrichtingen daarvoor een vergunning hebben. De vergunning kan 
slechts verleend worden door de Minister van Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne nadat het bestuur van het ziekenhuis of de kliniek een daartoe strek-
kende aanvrage ter zake heeft ingediend, en, indien wordt voldaan aan be-
paalde, in een algemene maatregel van bestuur te omschrijven, eisen (zie ar-
tikel 2, eerste lid, jo. de artikelen 5 en 6). 

Deze eisen moeten verzekeren, dat iedere beslissing tot het afbreken van 
zwangerschap met zorgvuldigheid wordt genomen en uitgevoerd. De eisen 
die in het bijzonder een zorgvuldige besluitvorming moeten verzekeren, 
werden hierboven reeds omschreven. 

In deze constellatie past verder het in acht nemen van een zeker tijdsver-
loop tussen de dag waarop de vrouw haar voornemen, om de zwangerschap 
te doen afbreken, met een geneeskundige in het ziekenhuis of de kliniek heeft 
besproken en de dag van de ingreep. Aan het wetsontwerp ligt een afweging 
van twee waarden ten grondslag, namelijk de bescherming van ongebo-
ren menselijk leven enerzijds en de hulpverlening aan de vrouw die door een 
ongewenste zwangerschap in een noodsituatie verkeert anderzijds. Er zal 
daarom steeds voldoende tijd beschikbaar moeten zijn, opdat deze afweging 
zo zorgvuldig mogelijk kan geschieden. Om deze reden is in artikel 3 van het 
wetsontwerp bepaald, dat de zwangerschap niet eerder mag worden afge-
broken dan op deze zesde dag nadat de vrouw de geneeskundige heeft be-
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zocht en daarbij haar voornemen met hem heeft besproken. Aldus wordt te-
vens een afdoende waarborg ingebouwd tegen een overijlde uitvoering van 
een beslissing tot zwangerschapsafbreking. Een vrouw die nog niet geheel 
zeker is, dat zij de zwangerschapsafbreking ook inderdaad wenst - een situ-
atie die geenszins uitzonderlijk is - zal zo enige dagen gelegenheid hebben 
zich nader te beraden en eventueel op haar aanvankelijk voornemen terug te 
komen. 

Het voorgestelde artikel 3 heeft een stringent karakter. Het zal dus ook van 
toepassing zijn in al die gevallen waarin de vrouw, voordat zij zich tot de ge-
neeskundige wendt die de ingreep zou moeten verrichten, haar voornemen 
reeds uitvoerig heeft overwogen. Wij menen echter, dat dit strikte karakter 
van het voorschrift de consequentie moet zijn van een van de hoofdgedach-
ten van het wetsontwerp, te weten de bescherming van ongeboren mense-
lijk leven. Uitzondering zal dit voorschrift slechts kunnen lijden in die gevallen 
waarin een onverwijlde ingreep noodzakelijk is om een dreigend gevaar 
voor het leven of de gezondheid van de vrouw af te wenden (vgl. artikel 16, 
tweede lid). 

Wij hebben ons bij ons voorstel mede laten leiden door de overweging, 
dat zo'n beraadtermijn ook in recente buitenlandse wetgeving voorkomt. Wij 
verwijzen naar de in de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk en Italië geiden-
de wetgeving (zie Bijlage I bij de memorie van toelichting). In de Bondsrepu-
bliek is die termijn 3, in Frankrijk en Italië telkens 7 dagen. 

Daarnaast moge worden bedacht, dat het reeds in veel klinieken en zieken-
huizen gebruikelijk is, dat, nadat in een concreet geval tot zwangerschapsaf-
breking is besloten, de ingreep niet onmiddellijk daarop plaatsvindt, maar 
wordt geprogrammeerd voor een tijdstip dat enige dagen later ligt met het 
oog op de bezetting van de behandelkamers en een doelmatig functioneren 
van de inrichting. In dit opzicht bevestigt het voorschrift dus een in de prak-
tijk veelal gegroeide werkwijze. 

De vraag zou kunnen worden gesteld of de huisarts van de vrouw, indien 
zij die heeft, niet behoort te worden betrokken bij de besluitvorming omtrent 
een eventuele zwangerschapsafbreking en of niet ook de inhoud van artikel 
3 van het wetsontwerp daarop zou kunnen worden afgestemd. De huisarts 
van de vrouw lijkt immers doorgaans de aangewezen persoon om met de 
vrouw haar noodsituatie te bespreken en haar over de zwangerschapsafbre-
king te adviseren. 

Het wetsontwerp gaat ervan uit, dat het besluit als zodanig, om de zwan-
gerschap af te breken, dient te worden overgelaten aan de verantwoordelijk-
heid van hen die rechtstreeks bij de voorbereiding ervan zijn betrokken. Dit 
wil dus zeggen: de vrouwen de geneeskundige, die de ingreep overweegt, 
te zamen, eventueel na raadpleging van derden die in de voorbereiding van 
de beslissing worden gemengd, ieder in eigen verantwoordelijkheid. Het is 
zeker niet uitgesloten, dat de vrouw en de geneeskundige, die de ingreep 
overweegt, het in een bepaald geval geraden zullen achten de huisarts van 
de vrouw als een van die derden bij de voorbereiding van de beslissing te 
betrekken. Het is intussen niet mogelijk daaromtrent in het wetsontwerp na-
dere voorschriften te geven. Zoals wij hierboven uiteen hebben gezet, zou 
een bepaalde wettelijke besluitvormingsprocedure immers onvoldoende 
zijn toegesneden op de veelheid van gevallen die de wet moet bestrijken. In 
dit verband is het nog een extra-complicatie, dat in de praktijk veel vrouwen 
er de voorkeur aan geven zich rechtstreeks tot een ziekenhuis of kliniek te 
wenden, dus met voorbijgaan van haar huisarts. 

Om die reden achten wij het ook niet gewenst, dat de huisarts van de 
vrouw zou kunnen bepalen wanneer de beraadtermijn van 5 dagen een aan-
vang neemt, omdat ook hierdoor de eigen verantwoordelijkheid van de ge-
neeskundige die de ingreep overweegt zou kunnen worden beperkt, ten kos-
te van een zorgvuldige voorbereiding van de beslissing tot zwangerschaps-
afbreking. 

Het in het wetsontwerp voorgestelde vergunningenstelsel heeft nog een 
andere functie. Wij gaan ervan uit, dat de overheid de taak heeft om te 

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,15 475, nrs. 1-4 18 



zorgen dat, indien tot zwangerschapsafbreking wordt besloten, deze ingreep 
plaats vindt onder omstandigheden die vanuit medisch en verpleegkundig 
oogpunt bezien zo verantwoord mogelijk zijn. Ten aanzien van een kliniek 
wordt volgens het systeem van het wetsontwerp (zie artikel 6) de vergun-
ning daarom alleen verleend indien de behandeling voldoet aan - eveneens 
bij algemene maatregel van bestuur nader te omschrijven - eisen die dit 
moeten waarborgen. Ook zal de kliniek bij de behandeling van de afbreking 
van zwangerschappen moeten samenwerken met een of meer ziekenhuizen. 

Voor ziekenhuizen met een afdeling waar zwangerschapsafbrekingen kun-
nen plaatsvinden, lijken dergelijke aanvullende eisen, ten einde een goede 
medische en verpleegkundige behandeling te waarborgen, naast die welke 
reeds gesteld worden uit hoofde van het Besluit normen en algemene voor-
waarden voor erkenning van ziekenhuizen (Stcrt. 1977, nr. 206), overbodig. 

Onverlet het feit, dat in de besluitvorming omtrent een eventuele zwan-
gerschapsafbreking in individuele gevallen de duur van de zwangerschap 
een belangrijke factor kan zijn, zijn in het wetsontwerp geen bijzondere voor-
zieningen getroffen waarbij onderscheid wordt gemaakt naar de duur van de 
zwangerschap (behoudens het geval dat de zwangerschap zo ver is voortge-
schreden dat de vrucht naar redelijkerwijs verwacht mag worden in staat is 
buiten het moederlichaam in leven te blijven). De hierboven besproken ei-
sen zullen dus van toepassing zijn op elke zwangerschapsafbreking, onge-
acht het stadium van de zwangerschap. 

Op het vorenstaande wordt echter in het wetsontwerp een belangrijke uit-
zondering gemaakt, namelijk dat, indien de zwangerschap langer dan dertien 
weken (drie maanden) heeft geduurd, de afdrijving van de vrucht, indien 
daartoe wordt besloten, slechts mag geschieden in een ziekenhuis (zie arti-
kel 2, tweede lid). 

Overweging is hierbij geweest, dat het afbreken van meer gevorderde 
zwangerschappen kan leiden tot medische complicaties; een risico dat bij 
het afbreken van zwangerschappen onder de dertien weken, hoewel niet uit 
te sluiten, in elk geval geringer is. Bovendien worden bij meer gevorderde 
zwangerschappen andere en ingrijpender technieken gebruikt dan bij zwan-
gerschapsafbrekingen in een eerder stadium. Mede moet worden bedacht 
dat bij het afbreken van meer gevorderde zwangerschappen veelal bijzonde-
re spanningen op (kunnen) treden, niet alleen bij de vrouw, maar ook bij de 
geneeskundige en het medisch en verpleegkundig personeel, dat verder bij 
de ingreep en de nazorg betrokken is. De besluitvorming voorafgaande aan 
de ingreep, de hulpverlening aan de vrouw en de nazorg, zal daarom in zulke 
gevallen bijzondere nadruk dienen te krijgen. Het lijkt op grond van een en 
ander geen onredelijke eis, dat de ingreep plaatsvindt in een ziekenhuis 
waar de op deze punten te bieden voorzieningen omvangrijker en breder sa-
mengesteld zijn dan die in een kliniek. 

Tevens zijn in het wetsontwerp bepalingen opgenomen die beogen een 
einde te maken aan verschijnselen van commercialisering, welke zich op het 
terrein, dat door het wetsontwerp wordt bestreken, hebben voorgedaan. Zo 
is bepaald, dat de tariefstelling voor behandelingen die worden verricht in 
klinieken zal geschieden door het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven of een 
ander door de overheid aan te wijzen orgaan (zie artikel 6 onder d). Dit andere 
orgaan zou bij voorbeeld kunnen zijn het Centraal orgaan tarieven gezond-
heidszorg, voorzien in het ontwerp van Wet tarieven gezondheidszorg (Ka-
merstukken, zitting 1976-1977,14 182). Verder zal de rechtspersoon die de 
kliniek beheert jaarlijks verslag moeten doen van de gang van zaken op me-
disch en financieel gebied en dat verslag algemeen verkrijgbaar moeten 
stellen, terwijl de jaarrekening door een registeraccountant zal worden on-
derzocht (vgl. artikel 6, onder e en f). 

Ten behoeve van het toezicht op de naleving van de wet en voor medisch-
statistische doeleinden is in het wetsontwerp voorzien in een stelsel van 
registratie van gegevens die betrekking hebben op zwangerschapsafbrekin-
gen in ziekenhuizen en klinieken (zie artikel 11). Hierbij wordt de anonimiteit 
van de behandelde vrouwen gewaarborgd. Dit stelsel van registratie komt 
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erop neer, dat de geneeskundige maandelijks aan de geneesheer-directeur 
van zijn inrichting opgave moet doen van het aantal zwangerschapsafbre-
kingen die hij heeft verricht, van eventuele bijzonderheden die zich daarbij 
hebben voorgedaan, de duur van de zwangerschap op het tijdstip dat deze 
werd afgebroken, voorafgegane zwangerschapsafbrekingen, de leeftijd van 
de behandelde vrouwen, of eventueel overleg is gepleegd met bepaalde 
deskundigen, enz. Met het oog op het bepaalde in artikel 3 zullen tevens de 
datum van behandeling en de datum van het eerste gesprek met de vrouw 
moeten worden opgegeven. 

De geneesheer-directeur zal één keer in de drie maanden, conform nader 
bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen administra-
tieve voorschriften, de aan deze opgaven te ontlenen totalen ter kennis moe-
ten brengen van de geneeskundige inspectie van het Staatstoezicht op de 
volksgezondheid, dat als het meest daarvoor in aanmerking komend orgaan 
in het wetsontwerp met het toezicht op de juiste uitvoering van de voorge-
stelde regeling zal worden belast. 

Door deze registratie zullen onder meer significante verschillen in behan-
delingen in vergelijkbare situaties ter kennis komen van de genoemde in-
spectie. Deze zal dan, indien daaraan behoefte lijkt te bestaan, een nader on-
derzoek kunnen instellen of de besluitvorming, voorafgaande aan de in-
greep, inderdaad in de betrokken inrichting met de vereiste zorgvuldigheid 
geschiedt. In dit verband is het voorschrift van belang, dat de inspecteur op 
zijn verzoek inzage moet worden verschaft in de gegevens, waaraan de to-
taalcijferszijn ontleend (deze gegevens moeten volgens artikel 11, tweede 
lid, van het wetsontwerp gedurende tenminste vijf jaren worden bewaard) 
en dat hij tevens alle inlichtingen kan verlangen die hij redelijkerwijs voor de 
uitoefening van zijn taak behoeft (vgl. artikel 12). 

Wij zouden willen benadrukken, dat de voorgestelde registratieplicht geen 
inbreuk maakt op de bestaande opvattingen over medische ethiek en be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer. Van dit laatste zou alleen dan 
sprake kunnen zijn, indien door die registratie de vertrouwensrelatie tussen 
arts en patiënt zou kunnen worden geschaad doordat de vrouw zou moeten 
vrezen, dat haar verzoek om zwangerschapsafbreking en de ingreep, in wel-
ke vorm dan ook, bekendheid zouden kunnen krijgen. Dit gevaar is echter 
niet aanwezig. Bij de registratie van de gegevens zullen de namen en adres-
sen van de betrokken vrouwen niet worden vermeld, terwijl ook overigens 
het uitgangspunt is geweest dat hun anonimiteit volledig gewaarborgd 
moet zijn (vergelijk artikel 11, vierde lid, van het wetsontwerp). In verband 
daarmee is dan ook in artikel 11, eerste lid, onder b, bepaald, dat bij in Ne-
derland woonachtige vrouwen niet de gemeente maar slechts de provincie 
van woonplaats zal worden vermeld, om ook het geringste risico te vermij-
den, dat een vrouw die uit een heel kleine gemeente afkomstig is, door pu-
blikatie van dit statistische gegeven zou worden «herkend» (voor buiten-
landse vrouwen geldt dat het land van woonplaats dient te worden opgege-
ven). Hierbij moge worden bedacht dat registratie van de provincie van 
woonplaats van de vrouw zinvol is om te kunnen vaststellen in hoever er een 
differentiatie is tussen de verschillende delen van ons land ten opzichte van 
bepaalde landelijke gemiddelden. Steeds zijn slechts die gegevens gevraagd 
die nodig zijn voor een verantwoord toezicht op het naleven van de wet en 
het bijhouden van een goede medische statistiek. 

Het ligt verder in de bedoeling dat de opgave van de gegevens waarom 
het gaat, in de vorm van tabellen zal geschieden, zoals ook in andere geval-
len bij de registratie van medische gegevens gebruikelijk is. Herkenbaarheid 
van bepaalde patiënten of bepaalde, op hen betrekking hebbende, per-
soonsgegevens, zal dus zijn uitgesloten. 

Ten slotte wijzen we nog op de uitdrukkelijke plicht tot geheimhouding die 
aan allen is opgelegd die bij de uitvoering van de wet de beschikking krijgen 
over gegevens waarvan men het vertrouwelijke karakter kent of redelijker-
wijs moet vermoeden, tenzij - men denke aan de ambtenaren van het staats-
toezicht - enig ander voorschrift van toepassing is. Deze geheimhoudings-
plicht is vastgelegd in artikel 14. 
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Par. 5. De handhaving van de voorgestelde regeling 

Wat betreft de strafrechtelijke handhaving van de voorgestelde regeling 
kan het volgende worden opgemerkt. Het wetsontwerp maakt een einde aan 
de strafbaarstelling van de vrouw bij zwangerschapsafbreking, die nu nog in 
artikel 295 van het Wetboek van Strafrecht is voorzien. Weinigen zullen, naar 
wij veronderstellen, de handhaving van een dergelijke strafbepaling, waar-
van de wijsheid reeds bij haar totstandkoming ernstig werd betwijfeld, wil-
len verdedigen. In samenhang met de desbetreffende strafbepalingen om-
trent kinderdoodslag en -moord (zie de artikelen 290 en 291 Sr.) is de straf-
baarheid van de vrouw bij zwangerschapsafbreking alleen gehandhaafd in 
het geval, dat zij haar vrucht zou afdrijven op het tijdstip dat deze naar rede-
lijkerwijs verwacht mag worden in staat is buiten het moederlichaam in le-
ven te blijven (zie Artikel II, onder A en D). 

Het afbreken van de zwangerschap bij een vrouw blijft daarentegen, voor-
zover het degene betreft die deze ingreep verricht, als afzonderlijk misdrijf in 
het Wetboek van Strafrecht gehandhaafd in de gevallen waarin de abortus 
provocatus wordt gepleegd door een niet-geneeskundige of een arts die uit 
de uitoefening van de geneeskunst is ontzet, dan wel door een (bevoegde) 
geneeskundige die de behandeling geeft elders dan in een ziekenhuis of kli-
niek waar die behandeling volgens de Wet afbreking zwangerschap mag 
worden verricht (zie artikel 296, eerste en laatste lid, W.v.Sr., zoals in Artikel II, 
onder F, opnieuw vastgesteld). 

Bij het laatste is gedacht aan de (bevoegde) geneeskundige die een behan-
deling, gericht op het afbreken van zwangerschap, verricht in strijd met het 
bepaalde in de artikelen 2, eerste lid, 8 en 10, eerste lid, van het ontwerp-Wet 
afbreking zwangerschap, dus wanneer de behandeling plaatsvindt hetzij 
buiten een ziekenhuis of kliniek, hetzij in een ziekenhuis of kliniek ten aanzien 
waarvan geen vergunning is verleend, hetzij deze vergunning is ingetrokken 
of hangende het onderzoek naar de wenselijkheid van de intrekking bevel is 
gegeven, dat de behandelingen in de inrichting onverwijld dienen te worden 
gestaakt. Het zou denkbaar zijn geweest dat dit geval, waarin de arts wel be-
voegd is maar in strijd heeft gehandeld met de bovengenoemde artikelen 
van de ontworpen Wet afbreking zwangerschap, in die laatste wet zelf straf-
baar zou zijn gesteld (men vergelijke de artikelen 15 en 16 die zich richten te-
gen de geneeskundige die de 5-dagentermijn niet in acht heeft genomen of 
een zwangerschap die langer dan 13 weken heeft geduurd afbreekt in een 
kliniek). Wij hechten er echter belang aan, dat het plegen van abortus provo-
catus, tenzij het geldt een behandeling die is verricht door een geneeskundi-
ge in een ziekenhuis of kliniek waar zodanige behandeling volgens de Wet 
afbreking zwangerschap mag worden verricht, als afzonderlijk misdrijf in het 
Wetboek van Strafrecht wordt gehandhaafd, omdat daarmede nog eens 
wordt onderstreept welke waarde de wetgever toekent aan de bescherming 
van ongeboren menselijk leven. 

Tenslotte lijkt zo'n strafbepaling, waarbij ook rekening is gehouden met 
bepaalde strafverzwarende omstandigheden, zoals het ontbreken van toe-
stemming van de vrouw, noodzakelijk, omdat zij zich mede richt tegen het 
geval dat de zwangerschapsafbreking wordt gepleegd door een niet-genees-
kundige of door een arts die uit de uitoefening van de geneeskunst is ontzet. 
De situatie waarin lieden die niet bevoegd waren tot de uitoefening der ge-
neeskunst uit winstbejag zwangerschapsafbreking verrichtten, moge dan 
door de praktische verruiming van de mogelijkheden om een abortus provo-
catus te ondergaan, grotendeels tot het verleden behoren, overbodig is zo'n 
strafbepaling zeker niet. De sanctiemogelijkheid die is neergelegd in artikel 
436 W.v.Sr. (onbevoegd en buiten noodzaak enig beroep uitoefenen) lijkt 
ons, vanuit het perspectief van dit wetsontwerp, beslist onvoldoende. 

In de voorgestelde Wet afbreking zwangerschap zijn, zij het gekwalifi-
ceerd als overtredingen, enkele gedragingen van (bevoegde) geneeskundi-
gen die in strijd zijn met die wet strafbaar gesteld. 

In de eerste plaats kan de geneeskundige, zoals reeds is aangestipt, die be-
wust het voorschrift overtreedt, dat zwangerschappen die langer dan 13 we-
ken hebben geduurd alleen in een ziekenhuis mogen worden afgebroken. 

Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 15475, nrs. 1-4 21 



worden gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van 
maximaal f 50 000 (artikel 15). 

In de tweede plaats zal de geneeskundige rekening dienen te houden met 
het voorschrift, dat tussen het eerste bezoek van de vrouw en de ingreep een 
termijn van vijf dagen behoort te liggen als waarborg voor een zo zorgvuldig 
mogelijke besluitvorming (vgl. art. 3 jo. artikel 16, eerste lid). Slechts in klaar-
blijkelijke noodgevallen is hierop een uitzondering toegelaten (zie artikel 16, 
tweede lid). De arts zal dit dan echter schriftelijk aan de geneesheer-direc-
teur moeten mededelen (vgl. artikel 11, eerste lid, onder c). De straf is hier 
dezelfde als in artikel 15 is voorzien. 

Verder zal de arts zich moeten conformeren aan de voorschriften die het 
wetsontwerp bevat omtrent de registratie van gegevens met betrekking tot 
afgebroken zwangerschappen. Het belang van een zorgvuldige handhaving 
van deze voorschriften is van dien aard, dat een afzonderlijke straf bedrei-
ging voldoende gerechtvaardigd lijkt (zie artikel 18 van het wetsontwerp). 

Ten slotte is erin voorzien, dat ingevolge artikel 17 een eventuele strafver-
volging (mede) kan worden ingesteld tegen rechtspersonen; men denke bij 
voorbeeld aan het geval dat het bestuur van een ziekenhuis of kliniek mede-
werking zou verlenen aan zwangerschapsafbrekingen zonder dat voor de be-
doelde inrichting een vergunning is verleend. 

In daartoe in aanmerking komende gevallen, zoals nader omschreven in 
artikel 1, eerste lid, van de Medische Tuchtwet, zal tegen een geneeskundige 
ook kunnen worden opgetreden via het medisch tuchtrecht. Daarnaast blijft 
het uiteraard mogelijk, dat een arts die bij een zwangerschapsafbreking ern-
stige medische fouten heeft gemaakt, wordt vervolgd voor een commuun 
misdrijf als dood door schuld of mishandeling. Ook blijft de strafbaarstelling 
van zwangerschapsafbreking en daarmede van de geneeskundige gehand-
haafd, indien het een levensvatbare vrucht betreft, omdat volgens het wets-
ontwerp dan sprake is van opzettelijke levensberoving. Volgens artikel 82a 
W.v.Sr. (nieuw) - zie Artikel II onder A - wordt onder een ander van het leven 
beroven begrepen: het doden van een vrucht die naar redelijkerwijs ver-
wacht mag worden in staat is buiten het moederlichaam in leven te blijven. 
De positie van de vrouw in dit verband kwam in de eerste alinea van deze 
paragraaf reeds ter sprake. 

Het wetsontwerp voorziet verder in een administratiefrechtelijke handha-
ving van de voorgestelde bepalingen, voor zover die in het bijzonder beogen 
eventuele ingrepen tot zwangerschapsafbreking door een zo zorgvuldig mo-
gelijke besluitvorming te doen voorafgaan en ook de ingreep zelf aan de 
daaraan te stellen medische en verpleegkundige eisen te laten voldoen. Be-
paald is namelijk (zie artikel 8) dat de Minister van Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne een vergunning als bovenbedoeld kan intrekken, indien de voor-
schriften niet worden nageleefd. Zonodig kan reeds hangende het onder-
zoek naar de feiten op grond waarvan intrekking van de vergunning mogelijk 
is de Minister bevelen, dat de behandelingen in de inrichting, gericht op de 
afbreking van zwangerschappen, onverwijld zullen worden beëindigd (zie ar-
tikel 10). 

Par. 6. Slotopmerkingen 

Het beginsel dat niemand verplicht is om, in strijd met zijn geweten, in een 
individueel geval een zwangerschapsafbreking te verrichten, dan wel daar-
aan medewerking te verlenen, is in artikel 20, eerste lid, van het wets-
ontwerp vastgelegd. Deze bepaling is mede van belang voor niet-genees-
kundig personeel, werkzaam in ziekenhuizen of klinieken, dat volgens de 
arbeidsovereenkomst waarop het te werk is gesteld, gehouden is bepaalde 
diensten te verrichten. In het bedoelde artikel is tevens bepaald, dat een ge-
neeskundige geen inlichtingen omtrent de medische toestand van de vrouw 
mag weigeren aan andere geneeskundigen, bij voorbeeld omdat hij zich niet 
kan verenigen met een eventueel door die laatste geneeskundige(n) te ver-
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richten ingreep. Anderzijds zullen geen gegevens mogen worden verstrekt, 
indien daartegen bij de vrouw bezwaren zouden bestaan. 

Aan het slot van het algemeen gedeelte van deze memorie moge nog wor-
den gewezen op een bepaling van overgangsrecht die niet van belang is ont-
bloot. 

Wanneer dit wetsontwerp tot wet verheven mocht worden en in werking 
treedt (een inwerkingtreding die ook in gedeelten kan geschieden), zal uiter-
aard enige tijd gemoeid zijn met de beslissing omtrent het verlenen van een 
vergunning aan ziekenhuizen of klinieken die een daartoe strekkende aan-
vraag bij de Ministervan Volksgezondheid en Milieuhygiëne hebben inge-
diend of voornemens zijn in te dienen. Met het oog daarop is in het wets-
ontwerp bepaald (zie Artikel V) dat dergelijke inrichtingen geacht worden 
aan het vereiste van zo'n vergunning te voldoen, indien deze aanvraag uiter-
lijk dertig dagen na het van kracht worden van het vergunningsvereiste is in-
gediend. Deze situatie blijft in stand totdat de vergunning is verleend en in-
gegaan, dan wel tot het tijdstip waarop op die aanvraag afwijzend wordt be-
schikt, omdat bij de beoordeling van de aanvraag gebleken is, dat aan de bij 
of krachtens de wet te stellen eisen niet kan worden voldaan. 

Om te verhinderen dat van deze overgangsregeling misbruik zou worden 
gemaakt, is tevens bepaald, dat klinieken die op het tijdstip van de indiening 
van dit wetsontwerp bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal minder dan 
één jaar onafgebroken hebben bestaan buiten deze overgangsregeling val-
len. 

Zou een dergelijke bepaling niet worden voorgesteld, dan is het gevaar 
niet denkbeeldig dat malafide personen kort voor het tijdstip waarop de wet 
in werking zal treden inrichtingen in het leven roepen, waarvan aannemelijk 
is dat zij door onvoldoende voorzieningen en uitrusting niet voor een ver-
gunning in aanmerking komen, maar welke inrichtingen desondanks zouden 
kunnen functioneren totdat op de aanvrage afwijzend is beschikt. 

Bij weigering van de vergunning, of wanneer op de aanvrage niet binnen 
een redelijke tijd is beslist, zal beroep kunnen worden ingesteld bij de Raad 
van State op de wijze als bepaald in de Wet administratieve rechtspraak 
overheidsbeschikkingen. Deze rechtsgang moet hier aangewezen worden 
geacht boven die van beroep op de Kroon omdat het een aan strenge, con-
crete regels gebonden, vergunningenstelsel geldt, waarbij voor een vrij be-
stuursbeleid, dat als zodanig hertoetsing in «vol» beroep kan vragen, minder 
plaats is. Een weigering zal alleen kunnen worden gegrond op de overwe-
ging dat niet wordt voldaan aan de eisen die bij of krachtens de artikelen 5 
en 6 zijn gesteld. Grond voor weigering kan dus niet zijn de omstandigheid 
dat er reeds voldoende inrichtingen zouden zijn waar zwangerschapsaf bre-
kingen kunnen worden verricht. 

Verder zal beroep conform de Wet administratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kunnen worden ingesteld, indien de Minister van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne gebruik maakt van de hem in artikel 8 toegeken-
de bevoegdheid een vergunning in te trekken als de voorschriften niet wor-
den nageleefd; dit beroep zal ook mogelijk zijn, indien, vooruitlopend op de 
intrekking van de vergunning, bevel wordt gegeven de behandelingen in de 
inrichting onverwijld te staken (zie artikel 10). Als belangrijke rechtswaar-
borg kan in dit verband nog worden genoemd de bevoegdheid van de voor-
zitter van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State om het besluit van 
de Minister tot intrekking van de vergunning, c.q. tot onmiddellijke staking 
van de zwangerschapsafbrekingen in een bepaalde inrichting, te schorsen 
(artikel 80 van de Wet op de Raad van State). 

Wij zijn ons ervan bewust dat bij de nadere uitwerking van de gedachten 
die aan dit wetsontwerp ten grondslag liggen, veel aankomt op de inhoud 
van de in de artikelen 5 en 6 bedoelde algemene maatregel van bestuur, 
die zal worden vastgesteld op voordracht van de Minister van Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne. In verband daarmede is dan ook in het wetsontwerp 
(artikel 13, tweede lid) bepaald, dat deze algemene maatregel van bestuur, 
niet eerder in werking treedt dan nadat drie maanden sedert de datum van 
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afkondiging zijn verstreken. Van die datum zal door de Minister mededeling 
worden gedaan aan beide Kamers der Staten-Generaal, onder overlegging 
van de over het ontwerp van de maatregel uitgebrachte adviezen. De Sta-
ten-Generaal zullen derhalve ten minste drie maanden gelegenheid hebben 
om met de Minister over de inhoud van gedachten te wisselen, voordat de 
bedoelde uitvoeringsregeling ook inderdaad in werking treedt. 

Ten slotte delen wij nog mee dat, indien de voorgestelde wettelijke rege-
ling tot stand mocht komen, de eerste ondergetekende een open adviesaan-
vrage zal richten tot de Ziekenfondsraad over het punt of ingrepen, als in die 
wet bedoeld, in het Ziekenfondspakket dienen te worden opgenomen. 

Considerans 

In de overwegingen van het wetsontwerp is tot uitdrukking gebracht wel-
ke de aanleiding is tot het indienen van dit wetsontwerp en welke de uit-
gangspunten zijn die daaraan ten grondslag liggen. De aanleiding is gelegen 
in de ontwikkeling van de opvattingen met betrekking tot het afbreken van 
zwangerschap, die een herziening van de wetgeving over dit onderwerp on-
ontkoombaar lijken te maken. De uitgangspunten zijn: de rechtsbescher-
ming waarop ongeboren menselijk leven aanspraak heeft en het recht van 
de vrouw op een passende, op elk individueel geval afgestemde, hulpverle-
ning bij een door haar ongewenste zwangerschap. 

ARTIKEL I 

Artikel 1 

De in het eerste lid van dit artikel gegeven definities kunnen geacht wor-
den voor zichzelf te spreken. 

In het spraakgebruik wordt bij «afbreken van zwangerschap» niet gedoeld 
op het toepassen van een middel ter voorkoming van de innesteling van een 
bevruchte eicel in de baarmoeder. De in het tweede lid gegeven begripsbe-
paling sluit hierbij aan. 

Aangezien niet vaststaat dat aan het hoofd van elke inrichting waarop het 
wetsontwerp betrekking heeft een geneesheer-directeur staat, is in het der-
de lid van artikel 1 bepaald dat onder «geneesheer-directeur» mede is begre-
pen: de geneeskundige die, hoewel geen directeursfunctie bekledende, be-
last is met de zorg voor de algemene gang van zaken op geneeskundig ge-
bied in de inrichting. 

Artikel 2 

Dit artikel heeft, evenals de volgende artikelen, betrekking op medische in-
grepen, die als zodanig gericht zijn op zwangerschapsafbreking. Gevallen 
waarin de afbreking van de zwangerschap het onvermijdelijke gevolg is van 
een andere, noodzakelijk geoordeelde medische behandeling of operatie -
men denke b.v. aan een carcinoomoperatie - vallen er niet onder. 

In het eerste lid is bepaald dat zwangerschapsafbrekingen slechts mogen 
worden verricht door geneeskundigen in ziekenhuizen (met inbegrip van 
een daarvan onderdeel uitmakende polikliniek) of klinieken, voor zover deze 
inrichtingen beschikken over een vergunning tot het doen uitvoeren van der-
gelijke behandelingen. Het tweede lid voegt daaraan toe, dat, indien de 
zwangerschap langer dan dertien weken heeft geduurd, de behandeling 
slechts mag geschieden in een ziekenhuis (uiteraard voor zover zo'nzwan-
gerschapsafbreking nog toelaatbaar is omdat de grens van zelfstandige le-
vensvatbaarheid van de vrucht nog niet is bereikt). Deze voorschriften, die 
tot de kern van het wetsontwerp behoren, zijn reeds in het algemeen gedeel-
te van deze memorie toegelicht (zie par. 4). 
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Het doel dat met artikel 2 wordt beoogd, had mogelijk ook op andere ad-
ministratief-rechtelijke wijze kunnen worden bereikt, bijvoorbeeld door het 
invoeren van een registratieplicht voor ziekenhuizen en klinieken, met daar-
aan gekoppeld een «erkenning» van overheidswege. Ook een algemene ver-
bodsbepaling tot het verrichten van zwangerschapsafbrekingen, waarvan 
dan voor ziekenhuizen of klinieken die aan bij de wet bepaalde of nader te 
bepalen voorwaarden zouden voldoen ontheffing zou kunnen worden ver-
leend, had overwogen kunnen worden. Praktisch zou dit vermoedelijk, wat 
de uitkomsten betreft, weinig verschil hebben gemaakt. Een vergunningen-
stelsel als in het wetsontwerp voorgesteld, leek onder de gegeven omstan-
digheden het doelmatigst om het noodzakelijke toezicht van overheidswege 
op de naleving van de bij of krachtens de wet te stellen voorschriften in het 
belang van een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van beslissin-
gen tot zwangerschapsafbreking te verzekeren. 

Opgemerkt wordt nog, dat het niet in de bedoeling ligt een afzonderlijk on-
afhankelijk adviesorgaan voor de beoordeling van aanvragen voor een ver-
gunning in het leven te roepen. Aan zo'n orgaan bestaat geen behoefte, om-
dat het onderzoek naar de vraag, of een vergunning moet worden verleend, 
beperkt zal blijven tot een onderzoek van de vraag of wordt voldaan aan bij 
de wet en de algemene maatregel van bestuur gestelde eisen. Niet wordt be-
oogd aan de vergunningverlenende instantie bij haar beslissing een zekere 
beleidsvrijheid te laten. Met een advies door de geneeskundige inspectie 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid lijkt daarom te kunnen wor-
den volstaan. 

Artikel 3 

Dit artikel, dat eveneens reeds in het algemeen gedeelte van deze memo-
rie (par. 4) werd toegelicht, bepaalt dat tussen het tijdstip waarop de vrouw 
haar voornemen, om de zwangerschap te doen afbreken, voor de eerste 
maal heeft besproken met de geneeskundige, die bereid is de ingreep te 
overwegen, en het tijdstip van de ingreep tenminste vijf etmalen dienen te 
liggen. Zie voor het exceptionele geval, dat een zwangerschapsafbreking 
niet kan worden uitgesteld, met het oog op het dreigend gevaar dat voor het 
leven of de gezondheid van de vrouw bestaat, artikel 16, tweede lid, van het 
wetsontwerp. 

Volgens artikel 3 zal de vrouw haar voornemen tijdens een bezoek aan de 
geneeskundige met hem moeten hebben besproken; de enkele schriftelijke 
of telefonische mededeling van de vrouw, dat zij de zwangerschapsafbre-
king wenst, kan niet in de plaats treden van dit bezoek. 

Voor in het buitenland woonachtige vrouwen die zich naar Nederland be-
geven om hier te lande een ongewenste zwangerschap te doen afbreken, 
kan dit voorschrift de consequentie hebben, dat zij hun verblijf in ons land 
zullen moeten verlengen, voordat de ingreep plaatsvindt. Wij menen dat de-
ze consequentie moet worden aanvaard, gelet op de belangen die bij een in-
greep tot afbreking van een ongewenste zwangerschap in het geding zijn. 
Het gaat niet aan een beslissing tot zwangerschapsafbreking minder zorg-
vuldig voor te bereiden in het geval dat de vrouw buiten Nederland woon-
achtig is dan wanneer zij hier te lande woonplaats heeft. 

De vraag zou nog kunnen rijzen hoe de voorgestelde bepaling zich ver-
houdt tot de vrijheid van medische dienstverlening en het non-discriminatie-
beginsel volgens het recht van de Europese Gemeenschap. Weliswaar maakt 
het wetsontwerp geen onderscheid tussen Nederlandse en in de andere 
EEG-lidstaten (of daarbuiten) woonachtige vrouwen, omdat de wachttijd 
van 5 dagen voor alle vrouwen geldt, doch gesteld zou kunnen worden, dat 
de gevolgen daarvan voor vrouwen die niet in Nederland wonen bezwaarlij-
ker zijn. In antwoord op die vraag zij het volgende opgemerkt. 

De vrijheid van dienstverlening, als geregeld in de artikelen 59 tot en met 
62 van het EEG-Verdrag, heeft twee aspecten. In de eerste plaats de vrijheid 
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voor personen om binnen de Gemeenschap diensten te mogen aanbieden, 
ook al zijn zij in een ander land gevestigd dan dat, waarin degene is geves-
tigd te wiens behoeve de dienst wordt verricht. De tegenhanger hiervan is 
het recht voor een ieder om overal binnen de Gemeenschap te mogen in-
gaan op een aanbod van dienstverlening, ook al is de aanbieder in een ander 
land gevestigd dan dat waarin degene die op het aanbod ingaat woont. Hier 
gaat het vooral om het laatste aspect. 

Het EEG-Verdrag laat de lidstaten uitdrukkelijk de bevoegdheid om beper-
kende voorschriften voor de verlening van diensten op eigen grondgebied 
vast te stellen, indien die voorschriften zijn gerechtvaardigd in het belang 
van, onder meer, de openbare orde en de volksgezondheid. Uit de jurispru-
dentie van het Europese Hof van Justitie voor de zgn. vrijwaringclausules 
van openbare orde - de artikelen 36,48 en 56 EEG-Verdrag - kunnen de vol-
gende beginselen worden afgeleid: 

a. de nationale voorschriften mogen niet discrimineren tussen eigen on-
derdanen en onderdanen van andere lidstaten, zulks om het even of het nu 
aanbieders of genieters van diensten zijn; 

b. de beperkende voorschriften mogen niet verder gaan dan is geboden 
uit hoofde van het te beschermen belang; 

c. de beperkende voorschriften mogen geen middel zijn tot willekeurige 
discriminatie of een verkapte beperking van het dienstenverkeer tussen de 
lidstaten. 

Een toetsing van de 5-dagentermijn aan deze beginselen leert, dat deze eis 
is gesteld in het belang van een zorgvuldige en weloverwogen zwanger-
schapsafbreking, en derhalve naar het EEG-recht geen bezwaar ontmoet. 
Zoals reeds is opgemerkt, houdt het voorschrift geen formele discriminatie 
in. Evenmin kan het als onredelijk worden beschouwd. Het feit dat deze ter-
mijn èn gerechtvaardigd èn redelijk is, maakt het onmogelijk hem te beschou-
wen als een verkapte discriminatie. De 5-dagentermijn kan vrouwen die niet 
in Nederland wonen nopen haar verblijf hier te lande te verlengen. Dat is 
echter de onvermijdelijke consequentie van het feit dat de abortusregelin-
gen in de verschillende lidstaten der EEG sterk uiteenlopen. Zolang deze 
dispariteiten in wetgeving bestaan, zullen de onderdanen van de Gemeen-
schap daarvan een zekere hinder blijven ondervinden. 

Uit Bijlage I bij deze memorie van toelichting moge verder blijken, dat in 
de wetgeving van Denemarken en Frankrijk ten aanzien van niet-ingezete-
nen of niet-onderdanen formele beperkingen worden gesteld. Daarvan is in 
het voorliggende wetsontwerp geen sprake. 

Overigens wijzen wij erop, dat door verruiming van de abortuswetgeving 
in de meeste ons omringende landen - met name de Bondsrepubliek Duits-
land en Frankrijk - de verwachting gewettigd is, dat het aantal behandelin-
gen van uit die landen afkomstige vrouwen in Nederlandse klinieken en zie-
kenhuizen zal afnemen. Wij zouden dit een gelukkige ontwikkeling vinden. 

Artikel 4 

Zoals dit artikel aangeeft, zal het initiatief tot de opening van klinieken of 
van ziekenhuisafdelingen c.q. poliklinieken waar zwangerschapsafbrekingen 
kunnen worden verricht, niet uitgaan van de overheid. Het verzoek moet 
worden gedaan door het bestuur van de kliniek of het ziekenhuis. Voor zover 
het overheidsziekenhuizen betreft, wordt hierbij onder bestuur verstaan: het 
politiek-verantwoordelijk bestuur. Bij een gemeentelijk ziekenhuis wil dat 
dus zeggen: het college van burgemeester en wethouders. 

De aanvraag zal worden getoetst aan de criteria die in wettelijke voor-
schriften zijn neergelegd, dus de voorschriften bedoeld in de artikelen 5 
en 6 van het wetsontwerp. Indien aan deze voorschriften wordt voldaan, 
wordt de vergunning voor onbepaalde tijd verleend, waarbij aan de vergun-
ning nog bepaalde voorschriften kunnen worden verbonden die rekening 
houden met de specifieke situatie in de inrichting (zie de toelichting op arti-
kel 7). Tijdelijke vergunningen achten wij niet opportuun, omdat hiermede 
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opnieuw een onzekere toestand dreigt te ontstaan. Als een inrichting niet of 
niet langer aan de bij of krachtens de wet gestelde eisen voldoet, dient de 
gevraagde vergunning te worden geweigerd c.q. te worden ingetrokken; als 
ze daaraan wèl voldoet dient de vergunning te worden verleend zonder be-
perking van de geldigheidsduur. 

Uiterlijk zeven maanden na de ontvangst van de aanvraag moet daarop 
zijn beslist; anders wordt het verzoek geacht te zijn geweigerd, waarna be-
roep volgens de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen 
kan worden ingesteld (zie art. 4, tweede lid). Zoals reeds aan het slot van het 
algemeen gedeelte van deze memorie is opgemerkt, zal bij de beoordeling 
van de aanvraag niet de eventueel reeds beschikbare «capaciteit» voor het 
verrichten van zwangerschapsafbrekingen in de desbetreffende streek van 
het land een rol spelen. Wij stellen ons namelijk op het standpunt, dat de 
voor de volksgezondheid verantwoordelijke bewindsman of -vrouw op dit 
punt geen bepaalde initiatieven dient te ontwikkelen. 

Artikel 5 

In dit artikel is aangegeven, welke eisen bij algemene maatregel van be-
stuur kunnen worden gesteld, wil het bestuur van de inrichting voor een ver-
gunning als bedoeld in artikel 4 in aanmerking komen. Deze eisen zijn reeds 
besproken in paragraaf 4 van de memorie van toelichting. Zij strekken er in 
de eerste plaats toe te verzekeren, dat elke beslissing tot het afbreken van 
zwangerschap met zorgvuldigheid wordt genomen en uitgevoerd (zie het 
eerste lid van artikel 5). Vervolgens geeft het tweede lid aan, waartoe die ei-
sen met name moeten strekken. Achtereenvolgens moeten zij waarborgen, 
dat de vrouw voldoende wordt bijgestaan bij haar besluitvorming, in het bij-
zonder door het geven van verantwoorde voorlichting over andere oplossin-
gen van haar noodsituatie die een alternatief kunnen zijn voor de overwogen 
zwangerschapsafbreking. Verder zal de geneeskundige, voordat hij de in-
greep verricht, zich ervan moeten vergewissen dat de noodsituatie van de 
vrouw niet op andere wijze kan worden beëindigd. Ook zal hij moeten na-
gaan, of de vrouw haar verzoek in vrijwilligheid heeft gedaan, na zorgvuldi-
ge overweging en in het besef van haar verantwoordelijkheid voor ongebo-
ren menselijk leven en van de gevolgen voor haarzelf en de haren. Ten slotte 
moet ook de nazorg, mede in de vorm van voorlichting over methoden ter 
voorkoming van ongewenste zwangerschap, voldoende verzekerd zijn. 

Eerder is reeds opgemerkt, dat de situaties van nood, waarin abortus pro-
vocatus aan de orde kan komen, zo uiteenlopend zijn, dat een nadere om-
schrijving daarvan in de wet onmogelijk is. 

De vraag kan worden gesteld, wie in artikel 5, tweede lid, worden bedoeld 
met de vrouw en «de haren». Ook hier geldt, dat de nadere bepaling van dit 
begrip van de concrete situatie afhangt. 

Onder de «haren» kunnen bijvoorbeeld zijn begrepen de verwekker (het-
geen niet altijd de echtgenoot behoeft te zijn), en wanneer het een minderja-
rige betreft de ouders van de vrouw. Dit laatste wil overigens niet zeggen dat 
dezen bij het overleg, voorafgaande aan de beslissing omtrent de ingreep, 
betrokken zouden moeten worden. In het wetsontwerp is ervan afgezien dit 
overleg te formaliseren en het is evenmin de bedoeling dat in de uitvoe-
ringsregelingen te doen. Wij zijn immers van mening, dat een dergelijke 
geformaliseerde overlegprocedure in de praktijk toch niet zou voldoen, om-
dat de gevallen waarin ze toepassing zou moeten vinden te zeer uiteenlo-
pen. Van geval tot geval zullen de geneeskundige, die de ingreep overweegt, 
en de vrouw moeten bezien of, en zo ja, wie van de naaste betrekkingen van 
de vrouw verder bij het overleg betrokken moeten worden om tot een zo ver-
antwoord mogelijke beslissing te komen. 

Evenmin zullen dwingende regels worden gesteld omtrent de inschake-
ling van derden die over een specifieke deskundigheid beschikken bij de 
voorbereiding van de beslissing. Ook hier geldt dat het opleggen van een 
bepaalde besluitvormingsprocedure bij of krachtens de wet onvoldoende 
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zou zijn toegesneden op de veelheid van gevallen die ze zou moeten bestrij-
ken. Die specifieke deskundigheid zal beschikbaar moeten zijn, wanneer 
daarop in een concrete situatie beroep wordt gedaan; daartoe zullen bij de 
algemene maatregel van bestuur ex artikel 5 en 6 nadere regels worden 
gesteld. 

Ten aanzien van de nazorg wordt nog opgemerkt, dat deze niet alleen aan-
wezig dient te zijn voor de vrouw, maar ook voor haar naaste betrekkingen, 
waarbij in de eerste plaats aan de echtgenoot of andere vaste levenspartner 
kan worden gedacht. 

Hierbij valt naast de zuiver medische controle te denken aan de psycho-so-
ciale hulpverlening aan de vrouw, waaraan gedurende enige tijd na de in-
greep behoefte kan bestaan, alsmede aan de voorlichting over het gebruik 
van doeltreffende voorbehoedmiddelen. In voorkomende gevallen zal in 
overleg met de vrouw bij het verlenen van deze nazorg de huisarts kunnen 
worden ingeschakeld. 

Het ligt niet in het voornemen bij de in artikel 5 bedoelde algemene maat-
regel van bestuur andere regels te stellen dan die welke nodig zijn ter waar-
borging van een verantwoorde besluitvorming, voorlichting en nazorg, zo-
als hierboven nader is omschreven. 

In het Besluit normen en algemene voorwaarden voor erkenning van zie-
kenhuizen (Staatscourant 1977, nr. 206, blz. 4) zijn immers aan de erkenning 
van ziekenhuizen algemene voorwaarden verbonden die ook op het terrein 
dat het wetsontwerp bestrijkt kunnen worden gehanteerd. Onder meer is in 
dat besluit bepaald, dat de inrichting moet staan onder het bestuur van een 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging met volledige rechtsbevoegd-
heid, of een stichting, dan wel onder openbaar bestuur, terwijl de exploite-
rende rechtspersoon geen winst mag beogen. Ook mogen de bestuursleden 
geen financieel belang hebben bij de exploitatie van de inrichting, terwijl het 
bestuur jaarlijks van zijn beleid verantwoording dient af te leggen in een 
openbaar te maken verslag. 

Behalve deze bepalingen, bevat genoemd besluit nog voorschriften om-
trent de directie, externe organisatie (zoals betrekkingen met andere inrich-
tingen), personeel, rechtspositie van de patiënt, hygiëne, voeding, algemene 
veiligheidsmaatregelen, aansprakelijkheidsverzekering, bouw en outillage 
enz. 

De basis voor het geven van dergelijke voorschriften ten aanzien van kli-
nieken is gelegd in artikel 6. 

Artikel 6 

Dit artikel opent de mogelijkheid om voor klinieken aanvullende voor-
schriften te stellen, teneinde de medische en verpleegkundige kwaliteit van 
de behandeling te waarborgen (zie artikel 6, onder b en c). 

Het ligt voor de hand in deze algemene maatregel van bestuur aansluiting 
te zoeken bij het Besluit normen en algemene voorwaarden voor erkenning 
van ziekenhuizen, welk besluit reeds in de toelichting op artikel 5 ter sprake 
kwam. Er zullen aan klinieken, voor zover het betreft de kwaliteit van de 
medische zorg, geen zwaardere eisen worden gesteld dan aan ziekenhuizen. 

In de algemene maatregel van bestuur zullen tevens voorschriften worden 
opgenomen die moeten verzekeren dat, indien zich bij de behandeling on-
verwachte complicaties voordoen, door samenwerking met een of meer zie-
kenhuizen tijdig adequate hulp wordt geboden. 

Ten slotte zijn in artikel 6 bepalingen opgenomen, die beogen een eventu-
elecommercialisering van de hulpverlening die in de kliniek aan de 
vrouw geboden wordt, tegen te gaan. Het komt ons voor dat deze bepalin-
gen grotendeels voor zichzelf spreken, zodat wij met een verwijzing naar het 
wetsontwerp volstaan (zie artikel 6 onder a, d, een f). 
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Artikel 7 

Dit artikel opent de mogelijkheid dat aan de vergunning voor een bepaal-
de inrichting aanvullende voorschriften worden verbonden, naast de voor-
schriften bedoeld in de artikelen 5 en 6. Daarbij kan dan rekening worden ge-
houden met de bijzondere situatie in die inrichting. Zo zou men kunnen den-
ken aan het voorschrift, dat in de betrokken inrichting, afhankelijk van de 
deskundigheid van het in de inrichting werkzame medisch en verpleegkun-
dig personeel, de uitrusting enz., een bepaalde behandelingswijze niet mag 
worden toegepast. 

Deze voorschriften zullen naarmate de omstandigheden zich in de inrich-
ting wijzigen te allen tijde kunnen worden aangepast, aangevuld of ingetrok-
ken. 

Zoals gezegd, gaat het hier om aanvullende voorschriften waartoe de toe-
stand in een bepaalde inrichting die voor een vergunning in aanmerking 
wenst te komen, aanleiding geeft. Ze kunnen op geen andere onderwerpen 
betrekking hebben dan die waaromtrent en voor zover daarover bij of krach-
tens de artikelen 5 en 6 eisen zijn gesteld. 

Artikel 8 

Dit artikel lijkt weinig toelichting te behoeven. Het is een gebruikelijke be-
paling in administratieve wetten, waarin een vergunningenstelsel is opge-
nomen. 

Artikel 9 

Dit artikel kan eveneens geacht worden voor zichzelf te spreken. Aan-
sluiting is gezocht bij in andere wetten voorkomende overeenkomstige rege-
lingen. 

Tegen de weigering of intrekking van een vergunning c.q. een wijziging 
enz. van de aan de vergunning te verbinden voorwaarden, kan beroep con-
form de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen worden 
ingesteld. Zie overigens het algemeen gedeelte van deze memorie (par. 6). 

Artikel 10 

Dit artikel, dat reeds in het algemeen gedeelte van de memorie van toe-
lichting ter sprake kwam, stelt de Minister van Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne in staat de behandelingen in een inrichting onverwijld te doen staken. 
Hierbij is gedacht aan uitzonderlijke situaties, waarin een onmiddellijk over-
heidsoptreden geboden is, vooruitlopend op een eventuele intrekking van 
de vergunning, bijvoorbeeld omdat de medische werkwijze in de inrichting, 
door gebreken in de uitrusting, ondeskundigheid van de geneeskundigen 
enz., zodanig is dat zij een direct gevaar inhoudt voor leven en welzijn van de 
te behandelen vrouwen. 

Ook tegen de in artikel 10, eerste lid, bedoelde beschikking kan beroep 
worden ingesteld, conform de Wet administratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen. 

Het bevel blijft ingevolge het tweede lid van artikel 10 van kracht totdat 
omtrent de intrekking van de vergunning is beschikt, tenzij het eerder mocht 
worden opgeheven door de Minister (of met toepassing van artikel 80 van 
de Wet op de Raad van State wordt geschorst door de voorzitter van de Af-
deling rechtspraak van de Raad van State). 

Overtreding van het bepaalde in artikel 10, eerste lid, zal kunnen leiden tot 
een vervolging van het ziekenhuis of de kliniek (vgl. artikel 17), en/of van de 
arts die het bevel negeerde (zie het nieuwe artikel 296 W.v.Sr.). 
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Artikel 11 

Voor (medisch-)statistische doeleinden en ten behoeve van het toezicht op 
de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde, is in artikel 11 de 
registratie van bepaalde gegevens verplicht gesteld. Het gebruik dat van de 
gegevens mag worden gemaakt, is in het laatste lid van artikel 11 aangege-
ven. Overigens lijkt de inhoud van dit artikel, na hetgeen daarover reeds in 
het algemeen gedeelte van deze memorie (paragraaf 4) is gezegd, weinig 
nadere toelichting te behoeven. 

In het eerste lid, onder c, is voorgeschreven, dat, indien is afgeweken van 
de beraadtermijn van 5 dagen bij dreigend gevaar voor het leven of de ge-
zondheid van de vrouw (vgl. artikel 16, tweede lid), de bijzondere redenen 
daarvoor moeten worden gemeld aan de geneesheer-directeur van de in-
richting. Het «dreigend gevaar» dat in het concrete geval bestond, zal dus 
nader moeten worden omschreven. 

Het vierde lid beoogt de administratieve verwerking van de te verstrekken 
gegevens te vergemakkelijken, onder meer door de mogelijkheid te openen 
dat gebruik wordt gemaakt van bepaalde, centraal vastgestelde formulieren. 
De gegevens, die worden gevraagd, zijn van dusdanige aard, dat de anoni-
miteit van de behandelde vrouwen in de opgaven volledig is gewaarborgd. 

Artikel 12 

Zoals reeds is opgemerkt, is de geneeskundige inspectie van het Staats-
toezicht op de volksgezondheid belast met het toezicht op de naleving van 
de wet. De inspectie is op grond van artikel 39 van de Gezondheidswet be-
voegd binnen haar ambtsgebied alle plaatsen te betreden, ten einde een 
voor de juiste uitvoering van haar taak noodzakelijk geacht onderzoek in te 
stellen. Zo nodig kan toegang worden verschaft met behulp van de sterke 
arm. Het betreft hier een bevoegdheid die door de ambtenaren van het 
Staatstoezicht als toezichthoudend ambtenaar kan worden uitgeoefend, dus 
ook indien nog geen sprake is van een vermoeden van een strafbaar feit. 
Volgens artikel 40 van de Gezondheidswet is de inspectie verder belast met 
de opsporing van overtredingen van wettelijke voorschriften op het gebied 
van de volksgezondheid, en bevoegd tot het opmaken van proces-verbaal. 
Als bij uitstek deskundige ambtelijke instantie lijkt het Staatstoezicht op de 
volksgezondheid dan ook het meest in aanmerking komend orgaan om het 
vereiste toezicht uit te oefenen. 

Op grond van artikel 12 zullen aan de inspectie alle inlichtingen moeten 
worden verstrekt die zij redelijkerwijs voor haar taak behoeft. De genees-
heer-directeur dient er zorg voor te dragen, dat de overige geneeskundigen 
in de inrichting aan de uitvoering van dit voorschrift de nodige medewerking 
verlenen. 

Artikel 13 

De inhoud van dit artikel is reeds toegelicht in het algemeen gedeelte van 
deze memorie (paragraaf 6). De vraag welke instanties over de te ontwerpen 
uitvoeringsregelingen zullen adviseren, hangt mede af van de inhoud van 
die nadere regelen. Te denken valt met name aan de Centrale Raad voor de 
Volksgezondheid, die krachtens artikel 14, eerste lid, van de Gezondheidswet 
is belast met de advisering omtrent onderwerpen, welke van belang zijn 
voor de volksgezondheid. Ook de Gezondheidsraad komt in aanmerking, 
voor zover deze krachtens de wet (artikel 22 van de Gezondheidswet) tot taak 
heeft de regering voor te lichten over de stand der wetenschap ten aanzien 
van vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid. Daarnaast is het niet 
uitgesloten dat advies wordt gevraagd aan ad hoe-commissies, waarin een 
speciale deskundigheid is samengebracht. 
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Artikel 14 

In dit artikel is de verplichting tot geheimhouding van vertrouwelijke gege-
vens vastgelegd. Vgl. het slot van par. 4 van deze memorie. 

Artikelen 15 en 16 

Deze artikelen bevatten strafbepalingen die zich richten tegen de genees-
kundige die bepaalde, essentiële, voorschriften van de Wet afbreking zwan-
gerschap overtreedt. 

Deze voorschriften hebben achtereenvolgens betrekking op de eis dat ver 
gevorderde zwangerschappen alleen in ziekenhuizen mogen worden afge-
broken en op de inachtneming van een wachttijd van enkele dagen tussen 
het eerste bezoek van de vrouw aan de arts en de ingreep. 

Gelet op de aard van de feiten, die het betreft, lijkt het verantwoord op de 
overtreding van deze voorschriften naast een hoge geldboete ook hechtenis 
te bedreigen. De voorgestelde geldboetemaxima (dit geldt ook voor die wel-
ke zijn bedreigd in de artikelen 17 en 18) zijn afgestemd op het bij de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal aanhangige wetsontwerp-vermogenssancties 
(15 012). De bedreigde hechtenisstraf is het maximum dat van dezestraf-
soort op overtredingen kan worden gesteld (vgl. artikel 18, eerste lid, 
W.v.Sr.) 

Voor gevallen van zwangerschapsafbreking, die niet door de Wet afbre-
king zwangerschap bestreken worden, zal het Wetboek van Strafrecht een 
strafbepaling bevatten. Zie Artikel II, onder F. 

Wij zijn ons er overigens van bewust, dat zeker bij een regeling als de on-
derhavige aan het strafrecht als instrument tot handhaving van de wet geen 
beslissende betekenis mag worden toegekend. De mogelijkheid, dat de ver-
gunning wordt ingetrokken, indien de voorschriften gesteld bij of krachtens 
de wet, dan wel de voorschriften verbonden aan de vergunning, niet worden 
nageleefd (zie artikel 8, eerste lid, onder b) lijkt niet minder doeltreffend. De 
voorgestelde strafsancties kunnen er evenwel toe bijdragen, dat de handha-
ving van de voorgestelde regeling op enkele wezenlijke punten nog beter 
wordt gewaarborgd, doordat zij de geneeskundige bewust doen zijn van zijn 
persoonlijke verantwoordelijkheid, ook in strafrechtelijke zin, bij de toepas-
sing van de wet. 

De in de artikelen 15 en 16 strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen. De 
rechtbank zal daarvan - evenals van de overtredingen bedoeld in de artike-
len 17 en 18-echter kennis nemen opgrond van het bepaalde in Artikel IV 
van het wetsontwerp, waarbij een aanvulling van artikel 56 van de Wet op de 
rechterlijke organisatie wordt voorgesteld. 

Artikel 17 

In dit artikel wordt het ziekenhuis of de kliniek met straf bedreigd, indien 
binnen de inrichting wordt gehandeld in strijd met de artikelen 2 en 3, dan 
wel met het in artikel 10, eerste lid, bedoelde bevel. Het artikel moet worden 
gelezen in samenhang met artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht, dat be-
trekking heeft op de strafbaarheid van rechtspersonen. De vervolging zal in 
voorkomende gevallen hetzij uitsluitend tegen de rechtspersoon kunnen 
worden ingesteld, hetzij mede tegen degenen die opdracht gegeven hebben 
tot het feit en tegen hen die feitelijke leiding hebben gegeven aan de verbo-
den gedraging, dan wel tegen de rechtspersoon en deze natuurlijke perso-
nen tezamen. 

Het in artikel 17 straf baar gestelde feit is een overtreding (vgl. artikel 19, 
eerste lid). 
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Artikel 18 

Dit artikel lijkt na het vorenstaande nauwelijks toelichting te behoeven. Het 
beoogt de naleving te verzekeren van de voorschriften omtrent de registratie 
van gegevens van zwangerschapsafbrekingen en de weigering inlichtingen 
te verstrekken aan de geneeskundige inspectie van het Staatstoezicht (zie de 
artikelen 11, eerste, tweedeen derde lid, en 12). De straf bare feiten zijn ge-
kwalificeerd als overtredingen. 

Artikel 19 

Met de opsporing van de in de artikelen 14-18 strafbaar gestelde feiten 
zijn, naast de ambtenaren bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Straf-
vordering, tevens de geneeskundige inspecteurs van het Staatstoezicht op 
de volksgezondheid en de aan dezen toegevoegde ambtenaren belast (im-
pliciet volgt dit overigens reeds uit artikel 142 W.v.Sv.). 

Een dergelijke aanwijzing komt in tal van andere wetten op het gebied van 
de gezondheidszorg voor. 

Artikel 20 

Dit artikel vormt het sluitstuk van de voorgestelde regeling. Het brengt tot 
uitdrukking dat noch de geneeskundige noch het verdere medisch en ver-
pleegkundig personeel in een ziekenhuis of kliniek tegen zijn wil verplicht 
kan worden een zwangerschapsafbreking te verrichten of daaraan mede-
werking te verlenen. 

Het artikel ziet niet alleen op de situatie dat er principiële bezwaren be-
staan om aan de afbreking van ongewenste zwangerschappen mee te wer-
ken, maar ook op de situatie dat zulke bezwaren in beginsel niet bestaan, 
maar wel in een bepaald incidenteel geval. 

Ten overvloede wordt opgemerkt dat niet bij arbeidsovereenkomst van dit 
voorschrift kan worden afgeweken. 

Ingevolge het tweede lid van artikel 20 is de geneeskundige die geen me-
dewerking wenst te verlenen aan een zwangerschapsafbreking wel gehou-
den, desgevraagd, en indien de vrouw daartoe toestemming heeft verleend, 
andere geneeskundigen die tegenover de ingreep niet afwijzend staan, in te 
lichten over de medische toestand van de vrouw. Het artikel verplicht hem 
echter niet een vrouw die een zwangerschapsafbreking wenst en zich daar-
toe tot hem heeft gewend het adres te geven waar zij zich eventueel door an-
dere geneeskundigen zou kunnen doen behandelen. Ook voor dit geval 
geldt, dat wij het principieel onjuist achten een wettelijke bepaling voor te 
stellen die de geneeskundige zou kunnen verplichten in strijd met zijn gewe-
ten te handelen. Des te eerder stellen wij ons op dit standpunt waar in zulke 
gevallen een tijdige hulpverlening aan de vrouw doorgaans door een goede 
voorlichting op andere wijze voldoende gewaarborgd kan worden. 

ARTIKEL II 

A. Voorgesteld wordt in de z.g. betekenis-titel (Titel IX) van het Eerste 
Boek van het Wetboek van Strafrecht een nieuw artikel 82a op te nemen, 
waarin wordt bepaald, dat onder een ander van het leven beroven (zie de ar-
tikelen 287 t/m 289 Sr.), dan wel een kind bij of kort na de geboorte van het 
leven beroven (vgl. de artikelen 290 en 291 Sr.) wordt begrepen: het doden 
van een vrucht die naar redelijkerwijs verwacht mag worden in staat is bui-
ten het moederlichaam in leven te blijven. Deze laatste formulering is aldus 
gekozen, omdat het levensvatbaar zijn van een vrucht pas onomstotelijk kan 
worden vastgesteld, nadat deze levend ter wereld is gebracht en - mogelijk 
dankzij de geboden medische verzorging - in leven is gebleven. Waar het 
dus om gaat is dat het doden van een vrucht op zodanig tijdstip, dat zij naar 
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ervaringsregels, gezien de stand van de medische wetenschap, een redelijke 
kans maakte - ter wereld gekomen - in leven te blijven, wordt gelijkgesteld 
aan opzettelijke levensberoving en aan een misdrijf tegen het leven gericht, 
als bedoeld in Titel XIX van het Tweede boek van het Wetboek van Straf-
recht. 

Wat betreft de nadere precisering van de zwangerschapsduur waarbij aan-
genomen moet worden dat de vrucht levensvatbaar is, dient overwogen te 
worden dat bij de huidige stand van de medische wetenschap vruchten van 
minder dan 24 weken als niet levensvatbaar beschouwd worden. Bij een 
zwangerschapsduur van 24 weken of langer is er echter een steeds grotere 
kans op een levensvatbare vrucht. 

Dit betekent dat een zwangerschapsduur van 24 weken als absolute grens 
moet gelden ten aanzien van zwangerschapsafbreking. De conventionele 
methoden tot bepaling van de zwangerschapsduur vertonen echter een gro-
te mate van onnauwkeurigheid; het gaat hierbij meer om een schatting van de 
duur dan om een exacte vaststelling. De marge van onnauwkeurigheid van 
deze schatting kan, indien gebruik is gemaakt van conventionele middelen, 
tot 4 weken bedragen. Alleen met zeer geavanceerde diagnostische hulp-
middelen is het mogelijk de genoemde marge van onnauwkeurigheid bij de 
vaststelling van de zwangerschapsduur te reduceren tot 2 weken. 

Bij de besluitvorming aangaande zwangerschapsonderbreking betekent 
dit, dat een met conventionele middelen geschatte zwangerschapsduur van 
20 weken de uiterste grens is waarbij nog abortus kan worden overwogen, 
aangezien daarboven levensvatbaarheid niet is uit te sluiten. Omdat het om 
een vitale grens gaat, zal in zulke gevallen immers de maximale extra-veilig-
heidsmarge van 4 weken moeten worden aangehouden. 

B. Nu een wettelijke regeling wordt voorgesteld omtrent het afbreken van 
zwangerschap, zal de strafbaarstelling van het aanbieden, afstaan en verto-
nen van «middelen tot verstoring van zwangerschap» dienen te vervallen. 
Anders zou bij voorbeeld de aanbieding in prijscouranten, bestemd voor me-
dici, ziekenhuizen of klinieken, van middelen die benodigd zijn voor de toe-
passsing van een abortus provocatus, waartoe overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen is besloten, onder de strafbepalingen van de artikelen 240 ö/sen 
451 quater Sr. vallen. Voorgesteld wordt derhalve artikel 240 bis in deze zin 
te wijzigen en artikel 451 quaterte laten vervallen. 

C. Het doen vervallen van artikel 251 bis is de consequentie van de wette-
lijke regeling die in Artikel I van het wetsontwerp is neergelegd. 

D-F. Het voorstel, om de strafbaarheid van de vrouw op te heffen die bij 
zichzelf abortus pleegt of laat plegen en dus het bestaande artikel 295 te 
doen vervallen, is reeds in het algemeen deel van deze memorie (paragraaf 
5) toegelicht. Hetzelfde geldt voor het nieuwe artikel 296, dat de strafbaar-
heid van zwangerschapsafbreking handhaaft, tenzij de behandeling is ver-
richt door een geneeskundige in een ziekenhuis of kliniek waarin zodanige 
behandeling volgens de Wet afbreking zwangerschap mag worden verricht 
(dus indien de inrichting beschikt over een vergunning en zich niet het geval 
voordoet, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de wet). 

Strafbaar blijft verder het plegen van abortus provocatus door hen die niet 
bevoegd zijn tot het uitoefenen van de geneeskunst. Onder dit laatste begrip 
wordt verstaan: niet bevoegd tot het uitoefenen van de geneeskunst in haar 
volle omvang, als bedoeld in artikel 1 van de Wet van 25 december 1878 
(Stb. 222), houdende regeling der voorwaarden tot het verkrijgen van de be-
voegdheid van arts, tandarts, apotheker, vroedvrouw en apothekersbedien-
de. Het artikel heeft dus niet alleen betrekking op de z.g. kwakzalver, maar 
ook op hen die slechts tot het uitoefenen van bepaalde (onder)delen van de 
geneeskunst bevoegd zijn. 

Ook vallen onder de aanduiding zij die tijdelijk onbevoegd zijn verklaard 
de geneeskunst uit te oefenen. Ook de arts die zonder toestemming van de 
vrouw heeft gehandeld, is ingevolge dit artikel strafbaar. 

Het strafmaximum van artikel 296, eerste lid, komt overeen met dat van 
het bestaande artikel 297, eerste lid. Het in het tweede lid van artikel 296 be-
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dreigde strafmaximum sluit aan bij dat van artikel 297, tweede lid. In deze 
gevallen is ervan uitgegaan dat de vrouw de toestemming tot de behande-
ling had gegeven, c.q. daarop had aangedrongen. 

Is gehandeld zonder toestemming van de vrouw - de dader heeft bij voor-
beeld zijn wetenschap of vermoeden dat de zwangerschap zou kunnen wor-
den afgebroken niet aan haar medegedeeld - dan is de bedreigde straf niet 
41/2 resp. 6 jaar, maar 12 en 15 jaar. Deze laatste straf maxima komen overeen 
met die welke thans bedreigd zijn in artikel 296, eerste en tweede lid, Sr. 

De voorgestelde strafmaxima zijn van dien aard, dat het niet nodig lijkt, zo-
als volgens het bestaande artikel 298 nog wel mogelijk is, die straffen met 
een derde te verhogen indien het feit is gepleegd in de uitoefening van het 
beroep door een vroedvrouw of apotheker («artsenijbereider»). Evenmin 
lijkt het nog nodig in laatstbedoelde gevallen de ontzetting van het recht op 
de uitoefening van die beroepen als bijkomende straf te handhaven. 

De vraag kan worden gesteld in hoever de vrouw op wie de zwanger-
schapsafbreking wordt toegepast, strafbaar zou kunnen zijn als deelnemer 
aan het in artikel 296 (nieuw) omschreven misdrijf. 

In de lijn van de jurisprudentie van de Hoge Raad omtrent het leerstuk van 
de strafbare deelneming zal de vrouw, wier medewerking aan een abortus 
provocatus zich heeft beperkt tot het ondergaan van de ingreep, niet als 
deelnemer strafrechtelijk aansprakelijk zijn. Ook het doen van een verzoek 
tot toepassing van abortus provocatus kan geen strafbaarheid voor de 
vrouw meebrengen. De situatie wordt pas anders, wanneer de vrouw opzet-
telijkde dader heeft uitgelokt (of heeft trachten te bewegen, vgl. 134 bis Sr.) 
tot het plegen van het misdrijf door gebruik te maken van een der in artikel 
47, eerste lid, onder 2°, Sr. genoemde uitlokkingsmiddelen, zoals giften, be-
loften, misbruik van gezag, geweld, bedreiging of misleiding. 

Het gaat hier om een ernstig misdrijf, waarvoor de dader tot een zware 
straf kan worden veroordeeld. Indien zou komen vast te staan, dat het initia-
tief tot het plegen van het misdrijf van de vrouw is uitgegaan en dat zij zich 
daarbij heeft bediend van een der in de wet genoemde uitlokkingsmiddelen, 
dan is het niet onredelijk dat ook zij in dat geval in beginsel strafrechtelijk 
aansprakelijk is. 

Overigens verwachten wij niet dat de laatstbedoelde casuspositie meer 
dan een theoretische betekenis zal hebben. Blijkens de ter beschikking 
staande feitelijke gegevens komt abortus criminalis door onbevoegden in 
Nederland thans vrijwel niet meer voor. Het is mede het doel van het wets-
ontwerp om die situatie ook voor de toekomst te bestendigen. 

G. Verwezen wordt naar de toelichting op Artikel II, onder B. 

ARTIKEL III 

De in Artikel III voorgestelde wijzigingen hangen samen met het doen ver-
vallen van enkele strafbepalingen in het Wetboek van Strafrecht; ze hebben 
geen zelfstandige betekenis. 

ARTIKEL IV 

Gelet op het bijzondere karakter van de in de Wet afbreking zwangerschap 
vervatte strafbare feiten, lijkt het aangewezen, gelijk dit ook bij enkele ande-
re strafbare feiten die als overtreding zijn gekwalificeerd het geval is, dat niet 
het kantongerecht maar de rechtbank daarvan in eerste aanleg kennis 
neemt. De wijziging van artikel 56 van de Wet op de rechterlijke organisatie 
strekt hiertoe. 
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ARTIKEL V 

Deze bepaling van overgangsrecht is reeds toegelicht in het algemeen ge-
deelte van deze memorie (zie par. 6). 

Ze komt erop neer dat de inrichtingen waar zwangerschapsafbrekingen 
worden toegepast - dus zowel ziekenhuizen als abortusklinieken - alsmede 
ziekenhuizen die hiertoe wensen over te gaan (voor klinieken geldt het voor-
behoud aan het slot van deze alinea), na de inwerkingtreding van artikel 2, 
eerste lid, van de Wet afbreking zwangerschap kunnen functioneren, tot dat 
op een aanvraag om een vergunning door de Minister van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne is beslist, mits die aanvraag uiterlijk dertig dagen na het 
tijdstip van inwerkingtreding van genoemd artikellid is ingediend. Alleen kli-
nieken die langer dan twaalf maanden vóór de indiening van dit wets-
ontwerp bij de Staten-Generaal onafgebroken hebben bestaan, kunnen van 
deze overgangsregeling gebruik maken. 

ARTIKEL VI 

In wetten die een complexe materie regelen, is het niet ongebruikelijk dat 
de onderdelen van de regeling op verschillende tijdstippen in werking tre-
den. 

De Ministervan Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
L. Ginjaar 

De Ministervan Justitie, 
J. de Ruiter 
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