Achtergrondinformatie

“We versterken de liberale abortuswetgeving door abortus uit het
strafwetboek te halen.”

SITUERING
Het debat rond abortus begon al in de jaren zeventig van de vorige eeuw en kende een voorlopig beslag
met de publicatie van de Wet betreffende de zwangerschapsafbreking in 1990. Deze wet kwam er
onder impuls van de liberale politica Lucienne Herman-Michielsens. De abortuswet was
ontegensprekelijk een aanzienlijke stap vooruit op het vlak van het respecteren van vrouwenrechten.
De vrijwillige zwangerschapsafbreking blijft in principe een misdrijf, tenzij de arts aan een reeks
voorwaarden voldoet (art. 350 Sw.). Ook de vrouw is strafbaar van zodra zij – zelfs een vrijwillige –
zwangerschapsafbreking laat uitvoeren terwijl één van de wettelijke voorwaarden niet vervuld is (art.
351 Sw.).
EEN ANDERE AANPAK
Dergelijke regeling valt vandaag niet langer te verdedigen en werkt culpabiliserend voor de vrouw.
Natuurlijk moet er nog steeds voorzien worden in een strafbaarstelling van vruchtafdrijving zonder
toestemming, met of zonder geweld en met toestemming maar buiten de voorwaarden van de nieuwe
wet. Daartoe wordt het huidig wettelijk kader in artikel 348 Sw. en volgende opgeheven en vervangen
door nieuwe bepalingen in een afzonderlijke wet.
Ons land is er jarenlang prat op kunnen gaan één van de meest vooruitstrevende en liberale wetten
rond abortus te hebben. Het is dan ook logisch dat België meegaat in de progressieve richting die door
sommige van onze buurlanden wordt gekozen door abortus uit het Strafwetboek te halen.
Uit rapporten van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat het legaal voorhanden zijn van abortus
niet zozeer een impact heeft op de vraag om er gebruik van te maken of op de nood ertoe, maar wel
op de toegang tot een veilige vorm van abortus. Waar de wetgeving abortus toelaat in een zo ruim
mogelijke vorm, zijn er uiteraard minder complicaties die samenhangen met onveilige abortus. Nog
volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zouden veilige abortusdiensten beschikbaar en toegankelijk
moeten zijn voor alle vrouwen.
MEER INFO?
Voor uitgebreidere info, inclusief verwijzingen naar bovenstaand rapport en andere internationale
teksten, kan u de toelichting lezen bij het wetsvoorstel van Open Vld betreffende de vruchtafdrijving
via: http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2527/54K2527001.pdf

