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ARTIKEL

Tweede evaluatie van de Wet afbreking zwanger
schap

Wat gaat de wetgever met de principiële kwesties doen?

Mr. dr. M.C. Ploem, mr. E. Krol, prof. mr. J. Legemaate & prof. mr. H.B. Winter*

1. Inleiding

Het is inmiddels veertig jaar geleden dat de Wet afbreking zwangerschap (Wafz) in 
het Staatsblad verscheen.1 Die publicatie volgde op een langdurige politieke discus-
sie over de abortuswet die nog altijd voortduurt, en die – gelet op anti-abortusde-
monstraties – de laatste jaren zelfs weer wat lijkt op te laaien. Het maatschappelijk 
debat draait in de kern om de vraag wat een goed evenwicht is tussen de twee 
doelen die de Wafz nastreeft: rechtsbescherming van ongeboren menselijk leven 
en zorgverlening aan vrouwen die bij een ongewenste zwangerschap hulp zoeken.
In 2004 werd via een eerste wetsevaluatie, een combinatie van empirisch en juri-
disch onderzoek,2 onderzocht hoe de Wafz en het Besluit afbreking zwangerschap 
(Bafz)3 in de praktijk functioneren. Het in 2005 verschenen rapport was daarover 
in algemene zin positief. De wet en het daarop gebaseerde uitvoeringsbesluit wer-
den goed nageleefd, het toezicht op de wet functioneerde goed en het met de wet 
beoogde evenwicht tussen de twee doelen werd gerealiseerd. De evaluatoren zagen 

* Corrette Ploem is universitair hoofddocent gezondheidsrecht bij de afdeling Ethiek, Recht en Hu-
maniora van het Amsterdam UMC en redacteur van dit tijdschrift. Erwin Krol is senior onderzoeker 
bij Pro Facto. Johan Legemaate is hoogleraar gezondheidsrecht bij de afdeling Ethiek, Recht en 
Humaniora van het Amsterdam UMC en hoofdredacteur van dit tijdschrift. Heinrich Winter is 
directeur bij Pro Facto.

1 Wet van 1 mei 1981, ‘houdende regelen met betrekking tot het afbreken van zwangerschap’ (Stb. 
1981, 257). De Wafz trad op 1 november 1984 in werking (Stb. 1984, 356) en onderging sindsdien 
geen fundamentele wijzigingen; laatstelijk werd zij via een ‘Verzamelwet van VWS’ d.d. 5 februa-
ri 2010 gewijzigd (Stb. 2020, 67).

2 Bij een wetsevaluatie strekt empirisch onderzoek ertoe via verschillende methoden (interviews, 
enquêtes, focusgroepen etc.) het functioneren van een wet vanuit het perspectief van bij die wet 
betrokken actoren in kaart te brengen. Bij de Wafz-evaluatie ging het o.a. om vrouwen die abor-
tushulp zoeken, abortusartsen, gynaecologen, verpleegkundigen en huisartsen (in de positie van 
verwijzer). Juridisch onderzoek betreft in de regel het in beeld brengen van een wet (en eventuele 
uitvoeringsregelingen) in het licht van haar ontstaansgeschiedenis, internationaalrechtelijke con-
text, doelen van de wetgever, jurisprudentie, relevante onderzoeksrapporten, (juridische) literatuur 
e.d.

3 Besluit van 17 mei 1984, Stb. 1984, 218, inwerkingtreding 1 november 1984. Het Bafz is gebaseerd 
op art. 5 Wafz.
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echter ook duidelijke verbeterpunten en kwamen met een aantal aanbevelingen 
ten aanzien van de wet en de uitvoeringspraktijk.4

Ruim tien jaar na publicatie van het eerste evaluatierapport kondigde de toenmali-
ge Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Edith Schippers, een 
tweede evaluatie van de Wafz aan.5 In november  2016 werd daartoe een con-
cept-opdrachtbrief aan de Tweede Kamer gestuurd die bij verschillende fracties 
aanleiding gaf tot vragen. Anderhalf jaar later volgden de antwoorden hierop van 
de nieuw aangetreden Minister van VWS, Hugo de Jonge,6 en de definitieve op-
drachtbrief van de minister aan ZonMw.7 Het Amsterdam UMC/locatie AMC en 
onderzoeksbureau Pro Facto te Groningen voerden gezamenlijk het (tweede) eva-
luatieonderzoek uit dat plaatsvond in de periode 1  januari  2019 tot en met 
31 maart 2020.

Hoofdconclusie van de tweede evaluatie van de Wafz8 is – kort gezegd – wederom 
dat de abortuswet in het algemeen naar behoren functioneert en haar doel bereikt. 
De bij de wetsuitvoering betrokken instellingen en professionals – abortusklinie-
ken en ziekenhuizen, abortusartsen en gynaecologen, huisartsen en verloskundi-
gen, en keuzehulporganisaties – zijn goed op de hoogte van de in de Wafz neerge-
legde bepalingen, leven die in het algemeen goed na en hebben daaraan (waar 
nodig) via richtlijnen, standaarden en dergelijke nadere invulling gegeven. Dit 
beeld, dat zoals gezegd ook uit de eerste Wafz-evaluatie oprees, wordt bevestigd 
door de jaarlijkse rapportages over de wet en de abortuspraktijk van de Inspectie 
voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Uit die jaarrapportages kan ook worden op-
gemaakt dat het abortuscijfer over de jaren redelijk stabiel is gebleven,9 ofschoon 
zich de laatste jaren een lichte stijging aftekent.10

Functioneert de Wafz in grote lijnen naar behoren, daarmee is niet gezegd dat er 
rond de wetsuitvoering geen problemen zijn. Integendeel: die zijn bij de wetsevalu-
atie wel degelijk naar voren gekomen en hebben geleid tot een elftal aanbevelingen 
die zich tot wetgever, overheid, Minister van VWS en bij de abortushulpverlening 

4 De eerste evaluatie van de Wafz werd uitgevoerd in 2004; zie M.R.M. Visser e.a., Evaluatie Wet af-
breking zwangerschap, Den Haag: ZonMw 2005.

5 Brief van 8 juli 2016, Kamerstukken II 2015/16, 34300 XVI, nr. 168, p. 14. Zie ook Kamerstukken II 
2016/17, 30371, nr. 36 en Kamerstukken II 2017/18, 30371, nr. 39. In het laatste Kamerstuk d.d. 
10 juli 2018 geeft de Minister van VWS antwoord op schriftelijke vragen van Tweede Kamerleden 
over de opdrachtverlening inzake de evaluatie.

6 Zie hierover de brief van de Minister van VWS d.d. 10 juli 2018; Kamerstukken II 2017/18, 30371, 
nr. 39.

7 ZonMw stelde n.a.v. de opdrachtbrief van VWS de ‘Projecttekst tweede evaluatie van de Wafz’ op.
8 M.C. Ploem, E. Krol e.a., Tweede evaluatie Wet afbreking zwangerschap, Den Haag: ZonMw 2020.
9 Het abortuscijfer – aantal zwangerschapsafbrekingen per 1.000 in Nederland woonachtige vrouwen 

van 15 tot 45 jaar –betrof lange tijd circa 8,6.
10 In 2018 was sprake van 31.002 zwangerschapsafbrekingen; in 2019 ging het om 32.233 afbrekin-

gen, een stijging van 1.231; in 2020 zakte het aantal abortussen weer iets (31.364). Het abortus-
cijfer was in 2019 9,1 en in 2020 8,9. Onduidelijk is wat de verklaring is voor deze (lichte) stijging. 
Overigens heeft Nederland nog steeds een van de laagste abortuscijfers ter wereld. Kamerstukken II 
2020/21, 30371, nr. 46.
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betrokken partijen richten.11 De minister heeft bij brief van 19 februari 2021 op de 
uitkomsten en aanbevelingen van de wetsevaluatie gereageerd,12 maar een inhou-
delijke reactie hierop grotendeels aan een volgend kabinet overgelaten (de meeste 
onderwerpen werden controversieel verklaard). Inmiddels heeft het nieuwe kabi-
net – via het op 15 december 2021 gepubliceerde coalitieakkoord – laten weten de 
ethische vraagstukken samenhangend met (de aanhangige initiatiefvoorstellen tot 
wijziging van)13 de Wafz als ‘vrije kwesties’ te beschouwen; het is aan de Kamerle-
den om daarover ‘(…) een persoonlijke afweging’ te maken, aldus het akkoord.14

In deze bijdrage zoomen we in op een tweetal belangrijke thema’s van het evalua-
tieonderzoek: de reikwijdte van de wet (par.  3) en besluitvorming over abortus 
(par. 4). De aandacht gaat daarbij met name uit naar bij het empirische onderzoek 
gesignaleerde (uitvoerings)problemen ten aanzien van de wet en de daarvoor door 
de onderzoekers aangereikte oplossingen. Eerst wordt echter aandacht geschon-
ken aan het systeem van de Wafz en de ontwikkelingen die daarop van invloed zijn 
(par. 2). Ter afsluiting worden enkele opmerkingen gemaakt over de toekomst(be-
stendigheid) van de Wafz (par. 5).

2. Wettelijk systeem

2.1 Inhoud en doelstelling
Het systeem van de op 1 november 1984 in werking getreden Wafz is terug te voe-
ren op twee belangrijke –binnen de samenleving breed aanvaarde – uitgangspun-
ten, namelijk dat het ongeboren menselijk leven bescherming verdient, en dat er 
hulp moet zijn voor vrouwen die zich ten gevolge van een ongewenste zwanger-
schap in een noodsituatie bevinden. Bij de totstandkoming van de Wafz is overi-
gens ook de principiële vraag gesteld of het Europees Verdrag tot bescherming van 
de Rechten van de Mens (EVRM), in het bijzonder artikel 2 (recht op leven), über-
haupt wel ruimte laat voor een dergelijke wet. De wetgever concludeerde indertijd 
echter dat de ontstaansgeschiedenis van het verdrag en de relevante jurisprudentie 
niet in de richting wezen van een verbod aan lidstaten om wetgeving tot stand te 
brengen die abortus onder voorwaarden of restricties toelaat;15 dit standpunt is 
later door de Hoge Raad bevestigd.16

De essentie van het wettelijk systeem is dat de strafbaarheid van zwangerschapsaf-
breking niet is opgeheven, maar komt te vervallen als aan bepaalde in het Wetboek 
van Strafrecht (Sr) opgenomen voorwaarden is voldaan. Niet iedereen kon en kan 
zich in de systematiek van ‘strafbaar, tenzij’ vinden; het is echter langs deze weg 

11 Zie voor een overzicht Ploem, Krol e.a. 2020, p. 154-155.
12 Kamerstukken II 2020/21, 30371, nr. 45.
13 In het akkoord worden genoemd de voorstellen tot wijziging van de Wafz inzake verbetering van 

informatieverstrekking en ondersteuning aan onbedoeld zwangere vrouwen (35338), medicamen-
teuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts (34891) en afschaffing van de verplichte mi-
nimale beraadtermijn voor afbreking van zwangerschappen (35737).

14 Coalitieakkoord 2021-2025 VVD, D66, CDA en ChristenUnie, Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar 
de toekomst, p. 35.

15 Kamerstukken II 1978-79, 15475, nrs. 1-4, p. 11.
16 HR 16 juni 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1757, NJ 1997/131.
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dat de wetgever ten tijde van de totstandkoming van de wet tot uitdrukking heeft 
willen brengen welke waarde hij toekent aan bescherming van het ongeboren le-
ven. De strafrechtsbepaling waarop de abortuswet is terug te voeren is artikel 296 
Sr, waaruit als hoofdregel volgt dat degene strafbaar is ‘(…) die een vrouw een be-
handeling geeft terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daardoor 
zwangerschap kan worden afgebroken’. Op grond van het vijfde lid van artikel 296 
komt het strafrechtelijke karakter van abortus echter te vervallen als hij door een 
arts wordt uitgevoerd in een ziekenhuis of kliniek waarin zodanige handeling vol-
gens de Wafz mag worden verricht. Naast artikel 296 Sr is ook rekening te houden 
met artikel 82a Sr. Uit die strafrechtsbepaling (die gelijktijdig met de Wafz werd 
ingevoerd) is af te leiden dat abortus tot de grens van ‘levensvatbaarheid’ – die 
blijkens de toelichting op artikel 82a Sr maximaal 24 weken bedraagt – is toege-
staan.
Een kernelement van het wettelijk systeem is de vergunningsplicht (art. 2 Wafz) 
die inhoudt dat zwangerschapsafbrekingen alleen in ziekenhuizen of klinieken 
mogen worden verricht waaraan de minister een vergunning heeft verleend. Doel 
van de vergunningsplicht is een zorgvuldige abortuspraktijk te waarborgen; die be-
staat uit a. zorgvuldige besluitvorming, voorlichting en nazorg,17 b. een goede me-
dische kwaliteit van de behandeling en c. het weren van commerciële praktijken.18 
Een vergunning heeft in principe betrekking op het uitvoeren van abortus tot 13 
weken; voor het afbreken van zwangerschappen van langere duur worden in het 
Bafz enkele aanvullende eisen (van o.a. medische en verpleegkundige aard) ge-
steld.19

De Wafz en het daarop gebaseerde Bafz regelen gezamenlijk de volgende elemen-
ten van de abortuspraktijk: besluitvorming over abortus (art. 3 en art. 5); de ver-
gunningverlening (art. 4 en art. 6 t/m 10); het vastleggen en verstrekken van gege-
vens (art.  11 en 12); handhaving en sancties (art.  14a t/m art.  19a); en de 
mogelijkheid van beroep op gewetensbezwaren (art. 20). Aan een groot aantal be-
palingen van de wet is door het veld, met name het Nederlands Genootschap van 
Abortusartsen (NGvA) en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaeco-
logie (NVOG), nadere uitwerking gegeven. Zo is te wijzen op de NGvA-richtlijn 
‘Behandeling voor vrouwen die een zwangerschapsafbreking ondergaan’, de ‘Lan-
delijke Samenwerkingsafspraken Ongewenste zwangerschap’ (tussen aantal lande-

17 Het thema ‘nazorg bij abortus’ wordt in deze bijdrage buiten beschouwing gelaten, maar vormt 
uiteraard een belangrijk sluitstuk van de abortushulpverlening; zie hierover de tweede evaluatie 
Wafz (Ploem, Krol e.a. 2020), p. 109-118. Het nieuwe kabinet geeft in het coalitieakkoord aan de 
nazorg te willen verbeteren en anticonceptie gratis en toegankelijk beschikbaar te stellen voor 
kwetsbare groepen (zie p. 35). Zie over deze problematiek ook S. Koelewijn, ‘Anticonceptiecounse-
ling: de remedie tegen onbedoelde zwangerschappen?’, TvGR 2021, p. 364-373.

18 Kamerstukken II 1978/79, 15475, nr. 6, p. 31. De Minister van VWS geeft alleen een vergunning af 
als aannemelijk is gemaakt dat aan de bij of krachtens de wet gestelde eisen zal (kunnen) worden 
voldaan. Volledigheidshalve zij opgemerkt dat de vergunningseisen geen betrekking hebben op de 
toegankelijkheid en doelmatigheid van de abortushulpverlening zoals bijv. in het kader van een 
vergunning in de zin van de Wet bijzondere medische verrichtingen en de Wet toelating zorginstel-
lingen het geval is.

19 Zie art. 21-24 Bafz.
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lijke koepels) en de (door de NHG en het Fiom gezamenlijk opgestelde) ‘Leidraad 
huisartsen bij een onbedoelde zwangerschap’.
Het toezicht op de naleving van Wafz en Bafz wordt overeenkomstig andere ge-
zondheidswetgeving uitgeoefend door de IGJ (art. 14a Wafz); de inspectie vaart 
daarbij in principe op de gegevens die zij van de klinieken en ziekenhuizen ont-
vangt. Mocht de IGJ voor haar toezichthoudende taak aanvullende gegevens nodig 
hebben, dan moet de instelling daaraan meewerken waarbij als maatstaf geldt dat 
die gegevens en inlichtingen worden verstrekt die de toezichthouder redelijkerwijs 
voor de uitoefening van haar taak nodig heeft.20 Vanuit de inspectie wordt sinds 
1985 jaarlijks over de door haar geregistreerde abortusgegevens gerapporteerd; de 
laatste IGJ-rapportage betreft 2019.21

2.2 Doelbereiking
Zoals in de inleiding al is aangegeven, functioneert het wettelijk systeem als zoda-
nig naar behoren; de uitvoerders van de wet zijn van haar inhoud op de hoogte en 
leven de bepalingen van de wet na. De twee doelstellingen van de wet worden be-
reikt, dat wil zeggen de hulpverlening bij abortus is waar nodig beschikbaar en 
toegankelijk en de wet draagt in de praktijk bij aan bescherming van het ongeboren 
leven, onder meer via regels van procedurele aard die de besluitvorming bij abortus 
met de nodige waarborgen omkleden. De conclusie uit de eerste evaluatie (2005) 
dat sprake is van een gebalanceerd systeem waarin beide doelstellingen gediend 
worden, is anno 2020 dus nog steeds geldig. Daarbij zij aangetekend dat sommigen 
van mening zijn (en blijven) dat het ongeboren leven op grond van de huidige wet 
te weinig wordt beschermd, en anderen dat abortus niet in het Wetboek van Straf-
recht thuishoort.
In verband met de toegankelijkheid van abortus is het verschijnsel van anti-abor-
tusdemonstraties overigens wel iets om in de gaten te houden. In de evaluatie komt 
naar voren dat vrouwen met enige regelmaat aan klinieken laten weten dat zij ten 
gevolge van zo’n demonstratie niet ongestoord de kliniek konden binnengaan of 
die zelfs niet durfden te betreden.22 Op dit punt gaat de Minister van VWS in diens 
nota ‘Medische Ethiek’ d.d. 19 februari 2021 nader in.23 Zijn boodschap is dat ge-
meenten over voldoende mogelijkheden beschikken om dergelijke demonstraties 
in goede banen te leiden, daarbij verwijzend naar een uitspraak van de rechtbank 
Noord-Holland van 21  juli  2020 die voor dergelijke ‘maatwerkmaatregelen’ ook 

20 De gegevens worden in niet tot de persoon herleidbare vorm aangeleverd. Zie art. 12 Wafz.
21 Zie www.igj.nl/over-ons/igj-in-cijfers/cijfers-zwangerschapsafbreking.
22 Ploem, Krol e.a. 2020, p. 132.
23 Kamerstukken II 2020/21, 34990, nr. 11, p. 3-4.
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ruimte laat24 en die door een aantal gemeenten inmiddels ook zijn getroffen; bo-
vendien worden tussen gemeenten ervaringen uitgewisseld en wordt over mogelij-
ke maatregelen overleg gevoerd. Of dat alles voldoende waarborgt dat de toegang 
tot abortus niet door demonstraties onder druk komt te staan, lijkt niettemin een 
punt om goed in de gaten te houden en, als de praktijk daartoe aanleiding geeft, 
mee te nemen in een volgende wetsevaluatie.
Over toegang tot abortus ten slotte nog het volgende. De meeste vrouwen komen 
via een verwijzing door de (huis)arts in een kliniek of ziekenhuis terecht,25 maar 
een ‘verwijsbrief’ is daarvoor geen voorwaarde (zoals bij toegang tot reguliere 
zorg). Een dergelijke eis zou in strijd zijn met de strekking van de wet (toegankelij-
ke abortushulpverlening),26 en staat bovendien op gespannen voet met het advies 
van de World Health Organization (WHO) om in verband met de toegang tot hulp-
verlening bij zwangerschapsafbreking geen onnodige belemmeringen op te wer-
pen.27 Dit neemt niet weg dat niet alle vrouwen ervan op de hoogte zijn dat ze zich 
ook zonder verwijzing tot een abortuskliniek kunnen wenden, zo blijkt uit het eva-
luatieonderzoek. Daarom wordt aanbevolen dat overheid en abortuszorgverlening 
er gezamenlijk voor zorgen dat alle vrouwen die onbedoeld zwanger zijn (kunnen) 
weten dat ze ook zonder verwijsbrief naar een abortuskliniek of ziekenhuis kun-
nen gaan. De Minister van VWS heeft inmiddels laten weten deze aanbeveling over 
te nemen: ‘Mijn ministerie treedt met de abortusklinieken in overleg om de com-

24 Rechtbank Noord-Holland 21 juli 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:5579. De rechtbank stelt voorop 
dat grondrechten van betogers in beginsel moeten worden gehandhaafd, maar voegt daaraan toe 
dat ‘(…) een beperking [van die rechten] in zicht komt indien er een reëel gevaar bestaat voor 
ernstige wanordelijkheden’ (r.o. 6.5), waarvan in casu volgens de voorzieningenrechter sprake was. 
Over de betreffende kwestie heeft de voorzieningenrechter zich inmiddels een tweede keer uitge-
sproken (Rechtbank Midden-Nederland 12 april 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1436); de weging 
tussen grondrechten en vrije toegang tot de kliniek valt in die zaak in het voordeel van de demon-
strante uit. De voorzieningenrechter acht daarbij ‘(…) doorslaggevend dat verweerder jarenlang de 
betoging van verzoekster bij de kliniek zonder beperkingen heeft toegestaan, terwijl hij voor de nu 
oplegde beperkingen (nog) geen onderbouwing heeft gegeven’ (r.o. 19). Zie hierover uitvoerig een 
blog in het NJB van Van der Ven, die nader ingaat op de interpretatie van het begrip ‘wanordelijk-
heden’ in de zin van de Wet openbare manifestaties; zie L. van der Ven, ‘Wanordelijkheden, an-
ti-abortusdemonstraties en art. 2 Wom’, NJB 21 juni 2021, www.njb.nl/blogs/wanordelijkheden-
anti-abortusdemonstraties-en-art-2-wom/#_ftnref1.

25 Er rust op de schouders van artsen geen verwijsplicht. De Wafz bepaalt wel dat de verwijzende arts 
de vrouw na uiterlijk drie dagen meedeelt of hij haar zal verwijzen (art. 3 lid 3 Wafz) en dat hij 
– indien hij niet verwijst – haar daarvan onverwijld (schriftelijk) in kennis stelt (art. 3 lid 5 Wafz). 
Een dergelijk besluit kan samenhangen met het feit dat de arts meent dat de vrouw zich niet in een 
noodsituatie bevindt, maar ook met (principiële) gewetensbezwaren. Zie art. 20 lid 1 Wafz dat 
bepaalt dat ‘[n]iemand (…) verplicht [is] een vrouw een behandeling, gericht op het afbreken van 
zwangerschap, te geven, dan wel daaraan medewerking te verlenen’. Bij niet-verwijzing verwijst de 
arts de vrouw op haar verzoek naar een andere arts (art. 20 lid 2 en lid 3 Wafz).

26 Zie in die zin ook de toezegging van het nieuwe kabinet in het coalitieakkoord 2021-2025 (p. 35) 
dat het toegankelijke abortuszorg zal garanderen. Bij dit alles zij aangetekend dat de wet wel ruimte 
laat voor een besluit van de arts een vrouw niet door te verwijzen naar een abortuskliniek omdat 
deze meent dat de vrouw zich niet in een noodsituatie bevindt, dan wel omdat hij gewetensbezwa-
ren heeft (zie art. 3 lid 3 en lid 5 Wafz). De arts deelt een dergelijk besluit zo snel mogelijk, maar 
in elk geval binnen drie dagen mee aan de vrouw en stelt haar daarvan vervolgens onverwijld 
(schriftelijk) in kennis. In dat laatste geval verwijst de arts de vrouw op haar verzoek door naar een 
andere arts (art. 20 lid 2 en lid 3 Wafz).

27 WHO, Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems, 2012.
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municatie op hun websites op dit punt helder en duidelijk te maken. In de informa-
tie op rijksoverheid.nl wordt dit al duidelijk aangegeven.’28

2.3 Abortuspil
Zwangerschapsafbreking kan op twee wijzen plaatsvinden: via het uitvoeren van 
een curettage of via het voorschrijven van medicatie. Beide uitvoeringsmogelijkhe-
den kunnen op dit moment uitsluitend plaatsvinden in een kliniek of ziekenhuis. 
Een recentere ontwikkeling is de mogelijkheid van (medicamenteuze) abortus via 
de huisarts. Voor die ontwikkeling, ook wel bekend als ‘de abortuspil’, kan alleen 
ruimte worden geboden als het systeem van de Wafz wordt gewijzigd, en wel in die 
zin dat het mogelijk wordt om (medicamenteuze) afbreking van een zwangerschap 
ook buiten ziekenhuis of kliniek te laten plaatsvinden. De toenmalige bewinds-
vrouw van VWS liet de Tweede Kamer weten voor een dergelijke verruiming wel te 
voelen vanuit de gedachte dat de huisarts zijn patiënten beter kent dan een (ano-
niemere) abortuskliniek en daardoor beter in staat zou zijn hen in het kader van de 
besluitvorming over abortus resp. de nazorg (anticonceptiebeleid) te ondersteu-
nen.29 Wel stelde de regering een duidelijke grens aan een dergelijke stap: de rol van 
de huisarts zou om redenen van veiligheid en kwaliteit in principe niet verder mo-
gen reiken dan de periode van de overtijdbehandeling. Bovendien zou ook voor 
huisartsen een vergunningsplicht gaan gelden, zij het met specifieke voorwaarden. 
Het bijbehorende wetsvoorstel (tezamen met een kritische reactie daarop van de 
Raad van State) volgde begin 2017,30 maar werd nog datzelfde jaar ingetrokken.31 
Enkele Tweede Kamerleden betreurden die stap en kwamen daarom begin 2018 
met een eigen (initiatief)wetsvoorstel om langs die weg alsnog ruimte voor het 
voorschrijven van de abortuspil door de huisarts te creëren.32 Dat wetsinitiatief 
maakt eveneens medicamenteuze zwangerschapsafbreking door de huisarts moge-
lijk (en wel voor een periode van 9 weken amenorroe),33 formuleert daarvoor de 
nodige zorgvuldigheidseisen en bepaalt tevens dat de huisarts die handelt conform 
die wettelijke eisen, een beroep kan doen op de strafuitsluitingsgrond van arti-
kel 296 lid 5 Sr. Het wetsvoorstel bevat overigens geen vergunningsplicht die in het 
voorstel van de regering wel een belangrijke rol vervulde.34 De behandeling van het 
initiatiefwetsvoorstel ligt sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 
stil, maar zal, naar mag worden aangenomen, spoedig na de start van het nieuwe 
kabinet weer worden opgepakt.

28 Kamerstukken II 2020/21, 30371, nr. 45, p. 7.
29 Brief van 2 juni 2016, Kamerstukken II 2015/16, 30371, nr. 34; zie hierover o.a. J. Legemaate, ‘De 

huisarts en de abortuspil: een grens over?’, Ars Aequi 2016, p. 887-892.
30 Kamerstukken II 2016/17, 34673, nrs. 1-4.
31 Kamerstukken II 2016/17, 34673, nrs. 5.
32 Kamerstukken II 2017/18, 34891, nrs. 1-3.
33 Amenorroe wil zeggen het uitblijven van de menstruatie; amenorroeduur wil zeggen de periode 

waarin de menstruatie uitblijft gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie; dan begint 
ook de voor afbreking van zwangerschap relevante tijdsperiode te lopen.

34 Kamerstukken II 2016/17, 34891, nrs. 1-3. Zie voor het advies van de Raad van State en een daarop 
aansluitende wijziging van het wetsvoorstel en de toelichting daarop van de initiatiefnemers Ka-
merstukken II 2016/17, 34891, nrs. 5-7.
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In de evaluatie kon uiteraard niet worden onderzocht hoe een systeem waarin 
ruimte is voor de abortuspil functioneert. Wel is in het kader van de evaluatie aan 
respondenten (waaronder abortusartsen, gynaecologen en huisartsen) gevraagd 
hoe zij tegen medicamenteuze abortus via de huisarts aankijken. Zij blijken daar-
over verdeeld. Sommigen vinden de abortuspil een goede en verantwoorde stap, 
anderen hebben principiële en/of praktische bezwaren tegen een dergelijke uitbrei-
ding van de abortushulpverlening. Zo worden bijvoorbeeld zorgen geuit over de 
kwaliteit van de door huisartsen te verlenen abortuszorg. Aan dat bezwaar werd 
trouwens door de opstellers van het initiatiefwetsvoorstel tegemoetgekomen: in 
het huidige artikel 6a zijn extra kwaliteitswaarborgen opgenomen.35 Hoe het ook 
zij: als het tot de door de initiatiefnemers beoogde wetswijziging komt, ligt het in 
de rede die spoedig te evalueren.36

3. De reikwijdte van de Wafz

In deze paragraaf worden de volgende elementen van de reikwijdte van de wet (en 
van art. 296 Sr) besproken: het begrip ‘zwangerschap’ (par. 3.1); de overtijdbehan-
deling (par.  3.2); de levensvatbaarheidsgrens (par.  3.3); en de 13 wekengrens 
(par. 3.4).

3.1 Het begrip ‘zwangerschap’
In artikel 1 lid 1 Wafz, dat de belangrijkste begrippen van de wet definieert, wordt 
geen definitie van ‘zwangerschap’ gegeven; hierdoor is niet (direct) duidelijk wan-
neer een zwangerschap in de zin van de wet aanvangt.37 Ook in artikel 296 lid 1 Sr 
treft men de betreffende definitie niet aan; hierin wordt slechts gesproken van een 
zwangerschap waarvan men ‘weet’ dan wel die men ‘redelijkerwijs moet vermoe-
den’.
Wat onder zwangerschap in de zin van de Wafz is te verstaan kan men tot op be-
paalde hoogte wel afleiden uit artikel 1 lid 2 van die wet, dat bepaalt dat onder het 
afbreken van een zwangerschap niet wordt verstaan ‘het toepassen van een middel 
ter voorkoming van de innesteling van een bevruchte eicel in de baarmoeder’ (zoals 
de morning after pil of het spiraaltje).38 Bij het treffen van dergelijke (anticoncep-
tie)maatregelen is ‘(…) van een geconstateerde zwangerschap nog geen sprake’, al-
dus de regering tijdens de parlementaire behandeling van het toenmalige wets-
voorstel.39 Ergo: de implantatie of innesteling van de vrucht (hechting aan de 

35 Kamerstukken 2018/19, 34891, nr. 6, p. 2. Die extra kwaliteitswaarborgen waren in het oorspron-
kelijk bij de Tweede Kamer ingediende (art. 6a van het) wetsvoorstel niet opgenomen.

36 Daarvoor pleiten ook de Tweede Kamerleden en de initiatiefnemers van het wetsvoorstel; zie Ka-
merstukken II 2016/17, 34673, nr. 9, p. 28-29.

37 Dat geldt trouwens evenzeer voor de strafbepaling van art. 296 Sr.
38 Kamerstukken II, 1978/79, 15475, nr. 3, p. 24.
39 Kamerstukken II, 1979/80, 15475, nr. 6, p. 61.
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baarmoederwand) wordt voor toepassing van het recht als het begin van de zwan-
gerschap beschouwd.40

Vervolgens is er echter wel weer discussie mogelijk over de vraag wanneer de in-
nesteling als voltooid kan worden beschouwd. Breed gedeeld standpunt is dat dat 
na 28 dagen (2 weken na de conceptie) het geval is, maar Women on Waves en an-
deren betogen in een in door hen aangespannen rechtszaak (Hof Den Haag, 2019)41 
dat van een zwangerschap medisch gezien pas sprake is als een bevruchte eicel 
goed en wel is ingenesteld (dat zou volgens eisers pas na 44 dagen amenorroe het 
geval zijn, althans dan zou pas sprake zijn van een ‘intacte zwangerschap’). Het 
Haagse hof oordeelt in zijn uitspraak dat het begrip ‘zwangerschap’ niet wordt ge-
definieerd in artikel 296 Sr en dat daardoor niet bepaald is op welk moment een 
arts conform de tekst van die bepaling redelijkerwijs moet vermoeden dat een 
vrouw zwanger is. De enkele kans van bevruchting levert niet direct een vermoe-
den van zwangerschap op, want innesteling kan nog worden voorkomen, aldus het 
hof; het voegt daaraan echter toe dat dat laatste niet hoeft te betekenen dat arti-
kel 296 Sr niet al eerder (dan de door eisers gestelde 44 dagen) van toepassing is. 
Het hof:

‘Art. 296 sluit (…) niet uit dat voor de strafbaarheid in de zin van dat artikel 
ervan uitgegaan moet worden dat een arts een vermoeden van zwangerschap 
heeft vanaf het moment waarop medisch onderzoek voldoende betrouwbaar 
wijst op een zwangerschap en dat dat (heden ten dage) op een eerder moment 
is dan vanaf het moment van een voltooide innesteling (…)’.

De uitspraak van het hof onderstreept de nogal altijd bestaande onduidelijkheid 
over (het begin van een) zwangerschap in de zin van het recht. Bovendien wordt 
daarin blootgelegd dat uit de Wafz en het Sr mogelijk andere definities van zwan-
gerschap zijn af te leiden. Voor toepasselijkheid van het strafrecht (art. 296 Sr) is 
immers het ‘vermoeden’ van een zwangerschap al voldoende; daarvan kan – bij 
gebruik van de moderne, steeds gevoeliger geworden testen – sprake zijn vóórdat 
van feitelijke innesteling sprake is (dus voor 28 dagen amenorroe). Dit probleem 
kan onzes inziens alleen worden weggenomen als de wetgever in de Wafz en arti-
kel 296 Sr op zowel eenduidige als zo concreet mogelijke wijze aangeeft wanneer 
van een zwangerschap in de zin van de wet sprake is; de praktijk zal het meest ge-
baat zijn met een tijdsbepaling in dagen (bijv. 28 dagen amenorroe ofwel het mo-
ment waarop de innesteling algemeen als voltooid wordt beschouwd).42

40 Zie ook de MvT van de Wafz waarin de regering aangeeft dat de zwangerschap begint bij de inneste-
ling van de bevruchte eicel in de uterus. Kamerstukken II 1978/79, 15475, nrs. 1-4, p. 103-106. Zie 
in die zin ook B. Sluijters, De gezondheidszorg en het strafrecht, Preadvies Vereniging voor gezondheids-
recht, Utrecht: VGR 1989, p. 26; H.J.J. Leenen e.a., Handboek gezondheidsrecht (8e druk), Boom: Den 
Haag 2020, p. 353.

41 Hof Den Haag 12 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:211, GJ 2019/450.
42 Vgl. art. 24 onder e Embryowet waarin is bepaald dat men het (door bevruchting in vitro ontstane) 

embryo niet langer dan 14 dagen buiten het menselijk lichaam mag laten ontwikkelen.
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3.2 De overtijdbehandeling
De overtijdbehandeling (otb), die plaatsvindt binnen 16 dagen na het uitblijven 
van de verwachte menstruatie (44 dagen amenorroe), wordt geacht buiten het toe-
passingsbereik van de wet te vallen. Dit volgt niet met zoveel woorden uit de Wafz, 
maar is bij de totstandkoming van de abortuswet door de regering aangegeven van-
uit de (toen reële) gedachte dat in de overtijd-periode niet met zekerheid is vast te 
stellen of de vrouw daadwerkelijk zwanger is, waardoor de betreffende behandeling 
niet ‘gericht kan zijn op het afbreken van zwangerschap’, zoals bedoeld in artikel 2 
Wafz.43 Later is die lezing van artikel 2 ook bevestigd door de Hoge Raad in zijn 
arrest van 16 juni 1995 waarin werd geoordeeld dat ‘blijkens de wetsgeschiedenis 
een overtijdbehandeling niet als een afbreking van zwangerschap in de zin van de 
Wafz kan worden aangemerkt’.44 Vraag is vervolgens of de otb evenmin onder arti-
kel 296 lid 1 Sr valt. Artikel 296 verlangt immers niet – zoals artikel 2 Wafz – dat 
de zwangerschap met zekerheid is vast te stellen; het vermoeden dat door de in-
greep een zwangerschap kan worden afgebroken is voldoende. Een ruime(re) uitleg 
van de strafrechtsbepaling impliceert dat dus ook de otb moet worden uitgevoerd 
in een ziekenhuis of kliniek die over een vergunning beschikt (art. 296 lid 5 Sr). Dat 
is echter niet de conclusie die eind jaren tachtig door de toenmalige regering wordt 
getrokken: in antwoord op Kamervragen wordt (onverwacht) gesteld dat de instru-
mentele noch de medicamenteuze otb in een instelling of kliniek met een vergun-
ning hoeven plaats te vinden.45 In 1990 wordt echter – wederom in reactie op vra-
gen van Tweede Kamerleden – op dit standpunt teruggekomen: artikel 296 is (wel) 
van toepassing op de otb, zo geeft de regering aan, en dat is mede vanuit de gedach-
te dat ‘[d]oor de toegenomen verfijning van de testtechniek (…) het, in een eerder 
stadium dan ten tijde van de totstandkoming van de Wafz het geval was, mogelijk 
[is] vast te stellen of de vrouw inderdaad zwanger is’.46

Het waren eveneens de beschikbaarheid van gevoeliger zwangerschapstesten en 
echografische technieken, eind jaren tachtig (met hun vermogen om eerder dan 
daarvoor uitsluitsel te geven over de aanwezigheid van een zwangerschap en de 
duur daarvan), die de onderzoekers van de eerste Wafz-evaluatie uit 2005 ertoe 
brachten het regeringsstandpunt over de juridische positie van de otb ter discussie 
te stellen. De onderzoekers bevolen het toenmalige kabinet aan de otb alsnog bin-
nen het bereik van de Wafz te brengen, overigens zonder daarvoor dan ook de vas-
te beraadtermijn van vijf dagen te laten gelden.47 In beginsel conformeerde toen-
malig Staatssecretaris van VWS, Ross-Van Dorp, zich mede namens de Minister 
van Justitie aan het standpunt van de evaluatoren. Ook in haar visie diende de otb 

43 Kamerstukken II 1978/79, 15475, nrs. 1-4, p. 9-10; Kamerstukken II 1978/79, 15475, nr. 6, p. 42 en 
p. 61.

44 HR 16 juni 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1757, NJ 1997/131 m.nt. E.A. Alkema.
45 Kamerstukken II 1987/88, 18386, nr. 30, p. 3.
46 Brief van de Staatssecretaris van VWS d.d. 27 november 1990 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 

1990/91, 18386, 38, p. 2) en Kamerstukken II 1990/91, 18386, nr. 42, p. 14.
47 Verwacht werd dat door het stellen van een dergelijke eis de otb (ernstig) onder druk zou kunnen 

komen te staan. Visser e.a. 2005, p. 154.
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onder de Wafz te vallen; maar voor het loslaten van de vaste minimale beraadter-
mijn van vijf dagen voelde zij weinig.48

Opmerkelijk is dat, bij het aantreden van het volgende kabinet in het begin van 
2007, wél werd afgesproken dat voor de otb een flexibele beraadtermijn zou wor-
den gehanteerd.49 Deze toezegging resulteerde echter in weinig wapenfeiten. Aan-
passing van de Wafz was, aldus de regering, niet noodzakelijk omdat men in de 
praktijk van de otb al zorgvuldig handelde; bovendien zou een wetswijziging van-
wege ‘(…) langdurige intensieve maatschappelijke en politieke discussie’ onwense-
lijk zijn.50

In 2009 volgde wel een wijziging van het Bafz die inhield dat ziekenhuizen en kli-
nieken de duur van de zwangerschap moesten vaststellen;51 uit de toelichting op de 
wijziging kwam naar voren dat de zorgvuldigheidseisen van de Wafz niet alleen 
voor ‘gewone’ zwangerschapsafbrekingen gelden, maar ‘materieel’ ook voor de otb. 
Daarnaast werd in de wijziging nog eens onderstreept dat in het toepassingsbereik 
van artikel 296 Sr geen verandering was gekomen: tegen de arts die een otb buiten 
een ziekenhuis of kliniek met vergunning verricht, kan strafrechtelijk worden op-
getreden.52 Het gewijzigde besluit van 18 mei 2009 is echter nooit in werking getre-
den. Dat laatste heeft voor de praktijk geen consequenties gehad (de instellingen 
registreerden voor 2009 al de duur van de zwangerschap), maar de kans om meer 
duidelijkheid te scheppen over de juridische positie van de otb bleef onbenut.
De huidige stand van zaken is dat de IGJ er tot op heden van uitgaat dat de otb 
formeel gezien niet onder de Wafz valt,53 terwijl de regering deze – zo valt althans 
af te leiden uit het in 2017 ingediende (maar later weer ingetrokken) wetsvoorstel 
inzake de ‘abortuspil’ – wel onder het bereik van de Wafz schaart.54 De opstellers 
van het initiatiefwetsvoorstel uit 2018 (zie par. 2) zien dat trouwens niet anders, 
zo blijkt uit de bepaling55 die ertoe strekt dat de vaste beraadtermijn niet geldt voor 
een afbreking in de overtijdperiode (tot 45 dagen amenorroe).56 De uitspraak van 
het Hof Den Haag (in 2017) in de hiervoor al genoemde, door Women on Waves c.s. 

48 Brief van de Staatssecretaris d.d. 28 april 2006 aan de Tweede Kamer, Kamerstukken II 2005/06, 
30371, nr. 2, p. 5 en p. 7.

49 Leenen e.a. 2020, p. 373.
50 Kamerstukken II 2009/10, 32123 XVI, nr. 111, p. 2.
51 Besluit van 18 mei 2009, houdende wijziging van het Besluit afbreking zwangerschap, Stb. 2009, 

230.
52 Kamerstukken II 2009/10, 32123 XVI, nr. 111, p. 3.
53 Jaarrapportage 2019 Wet afbreking zwangerschap, Utrecht: IGZ 2021, p. 25. De IGJ lijkt er overigens 

wel van uit te gaan dat de otb onder art. 296 Sr valt: ‘Een overtijdbehandeling mag alleen in een 
ziekenhuis of abortuskliniek met Wafz-vergunning worden verricht’ (p. 25).

54 Dit gebeurde door aan art. 3 Wafz een artikellid toe te voegen dat de zwangerschapsafbreking bij 
een zwangerschapsduur tot 45 dagen amenorroe afgrenst van een afbreking bij een langere duur 
(voor de eerste situatie wordt de vaste beraadtermijn van vijf dagen niet van toepassing verklaard). 
Kamerstukken II 2016/17, 34673, nr. 3, p. 12.

55 Die bepaling werd via een nota van wijziging in het wetsvoorstel opgenomen; Kamerstukken II, 
2019/20, 34891, nr. 10.

56 Mocht het initiatiefvoorstel worden aangenomen, dan wordt de otb onder de Wafz gebracht, in elk 
geval voor zover zij door huisartsen wordt uitgevoerd. Dit gebeurt als volgt: art. II van dat voorstel 
wijzigt art. 296 lid 5 Sr in die zin dat dat artikellid ook van toepassing wordt op de huisarts die een 
medicamenteuze afbreking van de zwangerschap verricht volgens de Wafz. Daaruit volgt vervolgens 
weer dat art. 296 Sr voor de overtijdperiode gaat gelden.
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aangespannen zaak57 legt ook bloot dat nog altijd onduidelijk is in hoeverre artsen 
buiten een ziekenhuis of kliniek met een vergunning tot een otb mogen overgaan. 
De hogere rechter meent dat het aan de wetgever is om hierover meer helderheid 
te verschaffen.

De tot op heden bestaande onduidelijkheid over de positie van de otb binnen de 
Wafz komt ook uit het in het kader van deze evaluatie uitgevoerde empirische on-
derzoek naar voren. Er is op dit punt behoefte aan juridische helderheid. Meerdere 
respondenten geven aan zich te kunnen vinden in het onder de reikwijdte van de 
Wafz brengen van de otb, mits daarbij de in de praktijk geldende flexibele beraad-
termijn behouden blijft. In de eerste evaluatie van de wet is al aanbevolen de otb 
(onder die laatste voorwaarde) onder de Wafz te brengen, maar daaraam is toen 
geen gevolg gegeven. Het is dan ook eens te meer gewenst dat de wetgever alsnog 
die stap zet, althans duidelijkheid verschaft over de juridische positie van de otb, 
hetzij via verduidelijking van de Wafz en artikel 296 Sr, hetzij via aanvaarding van 
het initiatiefwetsvoorstel medicamenteuze zwangerschapsafbreking via de huis-
arts. Dat wetsvoorstel neemt immers ook de twijfel weg of artikel 296 Sr voor de 
overtijdperiode geldt.

3.3 De levensvatbaarheidsgrens
Een belangrijk aandachtspunt van zowel de eerste als de tweede evaluatie is de ui-
terste termijn waarbinnen abortus mag plaatsvinden. Die is niet – in termen van 
weken – in de Wafz zelf opgenomen, maar volgt uit artikel 82a Sr.58 De essentie van 
die wetsbepaling (in samenhang met art. 289 Sr) is dat abortus zodra de vrucht – 
naar redelijkerwijs verwacht mag worden – in staat is buiten het moederlichaam in 
leven te blijven, gelijk staat aan levensberoving of moord (art. 289 Sr). Anders ge-
zegd: het afbreken van een zwangerschap op grond van artikel 296 Sr is toegestaan 
zolang dat plaatsvindt in de periode waarin de vrucht nog niet levensvatbaar is. De 
wetgever maakte over ‘levensvatbaarheid’ in de MvT van de Wafz twee dingen dui-
delijk. Ten eerste dat een vrucht ook levensvatbaar kan zijn wanneer zij, eenmaal 
ter wereld gekomen, alleen door medische verzorging in leven kan worden gehou-
den. Ten tweede dat ‘bij de huidige stand van de medische wetenschap vruchten 
van minder dan 24 weken als niet levensvatbaar beschouwd worden’, maar dat die 
grens in de loop der tijd zou kunnen verschuiven.59 De Hoge Raad voegde hieraan 
nog toe dat het moment waarop de vrucht als levensvatbaar moet worden be-

57 Hof Den Haag 12 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:211, GJ 2019/45. Women on Waves c.s. 
vorderden in deze zaak een plicht voor de overheid om huisartsen (en andere partijen) erover te 
informeren dat het voorschrijven van medicatie voor een otb tot 45 dagen amenorroe in algemene 
zin niet strafbaar is omdat tot die tijd niet van zwangerschap in de zin van de Wafz kan worden 
gesproken. Die vordering werd door zowel de rechter in eerste aanleg (Rb. Den Haag 6 septem-
ber 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:10060, GJ 2017/157) als het hof afgewezen.

58 Art. 82a: ‘Onder een ander, of een kind bij of kort na de geboorte, van het leven beroven wordt 
begrepen: het doden van een vrucht die naar redelijkerwijs verwacht mag worden in staat is buiten 
het moederlichaam in leven te blijven.’

59 Kamerstukken II 1978/79, 15475, nrs. 1-4, p. 32-33.
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schouwd geen werkelijke, maar een fictieve situatie betreft.60 Ook internationaal 
markeert de levensvatbaarheid van de vrucht (of foetus) een belangrijke juridische 
grens.61 Overigens is in sommige landen, waaronder Nederland,62 het afbreken van 
een zwangerschap ook na het bereiken van die grens toegestaan – zij het alleen in 
uitzonderlijke situaties en onder strikte voorwaarden.63

Tijdens de eerste evaluatie van de Wafz is niet gebleken dat er zich rondom de le-
vensvatbaarheidsgrens, die in de praktijk dus op 24 weken amenorroe ligt, proble-
men voordeden die aanleiding gaven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht. 
Maar daarbij werd door de onderzoekers wel aangetekend dat, mochten zich in de 
verdere toekomst ontwikkelingen in wetenschap en praktijk voordoen die vragen 
oproepen rond de toepassing van die grens, daarover bij voorkeur advies aan de 
Gezondheidsraad zou moeten worden gevraagd.64 In het kabinetsstandpunt werd 
daarop aangesloten: er zou geen reden zijn om de uiterste wettelijke termijn waar-
binnen abortus uitgevoerd mag worden aan te passen zolang de ontwikkelingen 
daartoe geen aanleiding geven.65

Na de eerste evaluatie heeft zich een dergelijke ontwikkeling wel voorgedaan. In 
het najaar van 2010 publiceerden de beroepsverenigingen van kinderartsen (NVK) 
en gynaecologen (NVOG) de richtlijn ‘Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte’ 
waarin onder meer werd aanbevolen om bij premature pasgeborenen bij een zwan-
gerschapsduur tussen de 24 en 26 weken het bestaande beleid (niet behandelen, 
tenzij) te wijzigen in: in principe wel behandelen. Daardoor rees de vraag wat de 
betekenis was van dit gewijzigde beleid voor de binnen de abortuswet centraal 
staande 24 wekengrens. Het Ministerie van VWS en een aantal experts concludeer-
den dat er echter geen duidelijke relatie was tussen de vroeggeborenen en de abor-
tusgrens. Bij de hierboven genoemde richtlijn inzake het behandelbeleid bij extre-
me vroeggeboorte gaat het om kinderen die veel te vroeg geboren worden met alle 
medische problemen van dien; bij de 24 wekengrens gaat het om kinderen waarbij 
het probleem van vroeggeboorte niet speelt respectievelijk die als de zwangerschap 
zou zijn uitgedragen normaal gesproken gezond geboren zouden zijn.66 Men kan 
zich in het licht van het voorafgaande afvragen of de koppeling tussen de levens-
vatbaarheidsgrens en de ontwikkelingen in de medische technologie, zoals de rege-

60 Het moment waarop ‘(…) redelijkerwijs mocht worden verwacht dat de vrucht in staat zou zijn bij 
een normale geboorte op dat moment – zijnde mitsdien een fictieve situatie – buiten het moeder-
lichaam in leven te blijven. (…) [Hierbij] is niet van belang of de aan de medische wetenschap 
ontleende redelijke verwachting achteraf blijkt voor het onderhavige geval niet op te gaan.’ HR 
29 mei 1990, ECLI:NL:HR:1990:ZC8539, NJ 1991, 217.

61 A. Eser & H-G. Koch, Abortion and the law; from international comparison to legal policy, Den Haag: 
TMC Asser Press 2005, p. 264-266.

62 In Nederland wordt abortus na de levensvatbaarheidsgrens late zwangerschapsafbreking (LZA) 
genoemd; voor LZA is niet voorzien in een specifieke wettelijke strafuitsluitingsgrond, zoals (via 
art. 296 lid 5 Sr) bij abortus vóór de levensvatbaarheidsgrens het geval is. De arts die LZA uitvoert, 
dient een beroep te doen op overmacht ex art. 40 Sr.

63 Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgebore-
nen, Stcrt. 2016, 3145, 26 januari 2016.

64 Visser e.a. 2005, p. 155-156.
65 Standpunt eerste evaluatie Wafz, Kamerstukken II 2005/06, 30371, nr. 2.
66 Zie in die zin ook de eerste evaluatie Visser e.a., 2005, p. 155.
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ring bij de totstandkoming van de Wafz in de toelichting heeft aangegeven, wel zo 
logisch is geweest. Van belang is, aldus de experts, dat het bijstellen van de ‘behan-
delgrens’ niet per definitie betekent dat ook de levensvatbaarheidsgrens (waarvoor 
nu 24 weken wordt aangehouden) aanpassing behoeft.67

Terzijde zij opgemerkt dat bij een extreem vroeggeborene behandeling wordt over-
wogen vanaf de 24ste week, aldus de vigerende richtlijn van 2010. De ‘abortus-
grens’ en de ‘behandelgrens’ raken elkaar dus, maar overlappen elkaar niet. Mo-
menteel bereiden de NVOG en de NVK een nieuwe richtlijn voor, maar het is niet 
duidelijk wanneer die zal worden vastgesteld en of de behandelgrens daarin op-
nieuw zal worden verlaagd.

Uit het empirische onderzoek komen vooral zorgen naar voren onder abortushulp-
verleners over mogelijke verlaging van de 24 wekengrens. Actieve behandeling van 
prematuren vanaf 24 weken is inmiddels een feit en het zou in hun visie problema-
tisch zijn wanneer dat zou impliceren dat de bovengrens voor zwangerschapsafbre-
king ook gewijzigd moet worden. In het bijzonder wordt gewezen op het probleem 
dat vrouwen in de knel kunnen komen met de vaste beraadtermijn als de 24 we-
kengrens omlaag zou gaan; in een aantal gevallen wordt er immers prenataal on-
derzoek vlak voor de 24 wekengrens uitgevoerd hetgeen in geen geval mag leiden 
tot druk op de besluitvorming door de vrouw en haar partner bij gevonden afwij-
kingen (een zorgvuldige afweging moet gewaarborgd blijven). Ook wordt gepleit 
voor een coulantere omgang met de 24 wekengrens, bijvoorbeeld als de diagnos-
tiek pas na 24 weken uitsluitsel geeft, maar dat standpunt wordt niet breed ge-
deeld.

Kort en goed: de situatie (en daaraan gerelateerde afwegingen) van het – via steeds 
geavanceerdere technologie – in leven houden van kinderen die na een gewenste 
zwangerschap te vroeg geboren worden, verschilt wezenlijk van de situatie waarin 
een zwangerschap binnen de grenzen van de abortuswet, in het bijzonder de peri-
ode die de wet daarvoor laat (tot aan de ‘natuurlijke’ levensvatbaarheidsgrens van 
24 weken), wordt afgebroken. Tegen die achtergrond vragen wij ons af of de koppe-
ling tussen de minimale ‘behandelgrens’ bij veel te vroeg geboren kinderen en de 
uiterste ‘abortusgrens’ zoals vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht niet beter 
kan worden losgelaten. Een mogelijke – en vanuit rechtszekerheid meest voor de 
hand liggende –manier om dat te bereiken is wettelijke verankering van de 24 we-
kengrens door in het Sr en/of de Wafz een bepaling op te nemen die luidt dat een 
zwangerschapsafbreking na 24 weken niet meer is toegestaan.68

3.4 De 13 wekengrens
Naast de hiervoor besproken ’buitengrenzen’ van de Wafz bevat zij ook nog een 
‘binnengrens’, en wel die van 13 weken. De ‘reguliere’ Wafz-vergunning ex artikel 6 
lid 2 Wafz heeft in principe alleen betrekking op abortus bij een zwangerschaps-
duur van maximaal 13 weken. Afbreking van een zwangerschap van langere duur 
betekent dat aan nadere eisen van medische en verpleegkundige aard moet zijn 

67 Verslag overleg behandelgrens pasgeborenen, Ministerie van VWS, 30 maart 2011.
68 Zie bijv. het Verenigd Koninkrijk alwaar de 24 wekengrens in de Abortion Act is opgenomen.
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voldaan, zoals dat er ten minste twee artsen tijdens de abortusbehandeling aanwe-
zig zijn, dat de betreffende vrouw te allen tijde een nabehandeling in de kliniek kan 
ondergaan en dat sprake is van een samenwerkingsovereenkomst met een zieken-
huis waarin tevens tweede-trimesterabortussen worden verricht (zie art.  21-24 
Bafz). De rationale van deze aanvullende voorwaarden is dat de kans op complica-
ties bij een ‘tweede-trimesterabortus’ groter is en dat hierbij meer ingrijpende 
technieken worden gebruikt dan bij de afbreking van vroege zwangerschappen.
De eerste evaluatie (2005) kwam ten aanzien van de 13 wekengrens met twee aan-
bevelingen.69 De eerste was dat de binnengrens niet moest worden losgelaten,70 
ook al gingen er in die richting wel stemmen op. De beroepsgroep van abortusart-
sen had hiervoor gepleit omdat zij zelf ook voorwaarden voor afbreking van verge-
vorderde zwangerschappen hadden geformuleerd; de inspectie had aarzelingen bij 
een dergelijke stap en stelde het belang van – de uit kwaliteitsoogpunt gewenste – 
concentratie van tweede-trimesterabortussen in bepaalde klinieken voorop. Dit 
punt is in de tweede evaluatie niet opnieuw ter discussie gesteld.
De tweede aanbeveling betrof het punt dat onduidelijk is op welk moment de 
13-wekentelling begint (dit was niet in de memorie van toelichting van de Wafz 
aangegeven).71 De evaluatoren bevalen aan dat overheid en beroepsgroep zich moe-
ten inspannen om op dit punt tot overeenstemming te komen. De Minister van 
VWS gaf aan deze aanbeveling gehoor door een breed samengestelde werkgroep72 
in te stellen die de discussie over de telling moest beslechten. De werkgroep bepaal-
de dat de zwangerschapsduur in amenorroe-weken moet worden vastgelegd.73 
Daardoor werd de bestaande onduidelijkheid weggenomen en vormde zij voor de 
wetsuitvoering geen knelpunt meer.

4. Besluitvorming over abortus

Aan het nemen van een beslissing over abortus door de vrouw (en haar partner) 
behoort een zorgvuldige en persoonlijke weging van alle voor die beslissing rele-
vante aspecten vooraf te gaan. Abortus behoort immers de enige mogelijkheid voor 
de vrouw te zijn om uit haar noodsituatie te komen. De regering stelde in de MvT 
van de Wafz dat de ‘definitieve beslissing door de vrouw en de arts omtrent de 
zwangerschapsafbreking (…) met zorg is voorbereid (…) en in vrijwilligheid, na 
zorgvuldige overweging, als uitweg in een noodsituatie in het besef van de verant-
woordelijkheid voor ongeboren menselijk leven en van de gevolgen voor de vrouw 

69 Visser e.a. 2005, p. 156-157.
70 Wel werd door de evaluatoren aanbevolen de strafbaarstelling in art. 15 Wafz van een arts die de 

13 wekengrens overtreedt te laten vervallen aangezien die niet of nauwelijks iets toevoegt aan de 
toezichthoudende en handhavende bevoegdheden van de IGJ om op te treden tegen een kliniek 
alwaar in strijd met de vergunning wordt gehandeld. Die aanbeveling werd echter niet door de re-
gering overgenomen.

71 Zie advies van de Raad van State Kamerstukken II 1978/79, 15475, nrs. 1-4, p. 87.
72 De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van de abortusklinieken, NVOG, RutgersNisso, VWS 

en de IGJ.
73 Zie ook jaarrapportages van de IGJ inzake de Wafz waarin tweede-trimesterzwangerschapsafbre-

kingen steeds als een afbreking vanaf 13 weken amenorroeduur – periode die is verstreken sinds 
de eerste dag van de laatste menstruatie – worden omschreven.
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en de haren tot stand is gekomen’.74 De Wafz75 en het Bafz76 bieden voor het be-
sluitvormingsproces de globale randvoorwaarden;77 daaraan is door het veld nade-
re uitwerking gegeven in met name de richtlijn ‘Begeleiding van vrouwen die een 
zwangerschapsafbreking overwegen’ (2011) van het Nederlands Genootschap van 
Abortusartsen (NGvA). Overigens bevat ook de afdeling van het Burgerlijk Wet-
boek inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) relevante be-
palingen in dit verband, zoals de regels inzake informatieverstrekking (art. 7:448 
BW), toestemming (art. 7:450 BW) en geheimhouding (art. 7:457 BW), alsmede de 
algemene norm van ‘goed hulpverlenerschap’ (art. 7:453 BW).78

Hieronder staan we uitvoeriger stil bij drie elementen van het besluitvormingspro-
ces: informatieverstrekking (par.  4.1); keuze-ondersteuning (par.  4.2); en de be-
raadtermijn (par. 4.3).

4.1 Informatieverstrekking
Essentieel in het kader van de besluitvorming over abortus is het bieden van infor-
matie ‘op maat’. Wat voor de ene vrouw (meer dan) genoeg informatie is, is voor de 
andere vrouw, die bijvoorbeeld laaggeletterd is of een cognitieve beperking of een 
taalbarrière heeft, geenszins voldoende. Vanwege het ingrijpende karakter van een 
abortusbehandeling moet de arts goed in de gaten houden of de vrouw de verstrek-
te informatie ook daadwerkelijk heeft begrepen.79 Voorts is van belang dat de 
vrouw zich bewust is van de gevolgen die de ingreep heeft, niet alleen voor de 
vrucht, maar ook voor haar eigen (psychische) gezondheid, dit vanuit de weten-
schap dat abortus mentale belasting en geestelijke spanningen met zich mee kan 
brengen.80

Uit de eerste wetsevaluatie kwam naar voren dat de voorlichting kennelijk niet al-
tijd (expliciet) plaatsvindt. Dit was op zichzelf geen zorgwekkende bevinding: 
vrouwen hebben immers verschillende informatiebehoeften en niet alleen te wei-
nig, maar ook te veel informatie kan een negatieve impact hebben op het besluit-
vormingsproces. De evaluatoren deden echter wel de suggestie aan de wetgever om 
beter te waarborgen dat de vrouw voldoende informatie heeft ontvangen, bijvoor-

74 Kamerstukken II 1978/79, 15475, nr. 3, p. 17. Zie ook art. 5 lid 2 onder b Wafz.
75 Zie met name art. 5 Wafz; het eerste lid bevat de delegatiebepaling waarop het Bafz mede gebaseerd 

is.
76 Zie met name art. 2 (inschakeling deskundige op psychologisch en maatschappelijk gebied), art. 3 

(voldoende ruimte voor gespreksvoering; geheimhoudingplicht) en art. 28 (aantekening verant-
woording abortusbesluit).

77 De wetgever heeft bewust afgezien van te gedetailleerde regels en procedures omdat men ruimte 
wilde houden voor professionele invulling en eigen verantwoordelijkheid van betrokken professi-
onals. Zie Visser e.a. 2005, p. 36 (aldaar verwijzing naar Kamerstukken II 1978/79, 15475, nrs. 1-4, 
p. 16-17; Kamerstukken I 1980/81, 15475, nr. 59b, p. 12-15).

78 Zie ook art. 5 lid 2 sub c Wafz waarin impliciet wordt verwezen naar de norm van goed hulpverle-
nerschap: ‘de arts [verricht] de behandeling slechts (…) indien deze op grond van zijn bevindingen 
verantwoord is te achten’.

79 Dit volgt overigens niet letterlijk uit de WGBO hetgeen door Legemaate wordt betreurd. Zie J. Le-
gemaate, ‘Aanpassingen van de WGBO’, TvGR 2019, p. 556-564 (p. 558).

80 Zie hierover o.a. M. Brauer e.a., Besluitvorming rondom ongewenste zwangerschap, Utrecht: UU 2012 
en J. van Ditzhuijzen e.a., Abortus en psychische gezondheid, Utrecht: UU 2016.
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beeld door daarin (of in het Bafz) op te nemen dat de arts zich ervan vergewist dat 
er voor de vrouw geen alternatieve oplossingen zijn.81 Die aanbeveling werd niet 
overgenomen, maar de regering gaf in het kabinetsstandpunt wel aan nog meer te 
willen inzetten op de voorlichting, in het bijzonder aan allochtone vrouwen.82

De tweede evaluatie heeft –  kort gezegd  – geen aanwijzingen opgeleverd dat de 
door de regering na de eerste evaluatie ingezette koers (geen wetswijziging op dit 
punt) verlegd zou moeten worden. Abortuszorgverleners onderschrijven het be-
lang van informatie over de alternatieven voor abortus, maar stemmen die wel af 
op de behoefte en situatie van de vrouw in kwestie, hetgeen in overeenstemming is 
met de NGvA-richtlijn die bepaalt dat het niet wenselijk is om altijd – ongevraagd – 
alle alternatieven voor abortus met de vrouw te bespreken (denk aan vrouwen die 
gewenst zwanger zijn van een kind bij wie prenatale afwijkingen zijn geconsta-
teerd).
Overigens werd er eind 2019 wel een voorstel tot wijziging van de Wafz-bepalingen 
inzake informatieverstrekking bij het parlement ingediend; de behandeling van 
het initiatiefwetsvoorstel heeft lange tijd stilgelegen, maar wordt tijdens de ko-
mende kabinetsperiode mogelijk weer opgepakt.83 Initiatiefnemer is Tweede Ka-
merlid Van der Staaij van de SGP die met zijn voorstel beoogt het voorlichten van 
vrouwen over de alternatieven voor abortus en de mogelijkheid van keuzehulp ver-
plicht te stellen.84 Hij licht toe dat als dat niet standaard gebeurt hen ‘(…) essenti-
ele informatie [wordt] onthouden op basis waarvan zij tot een weloverwogen, geïn-
formeerde keuze kunnen komen of waaraan zij een al gemaakte keuze kunnen 
spiegelen. Dat is uiteindelijk een aantasting van (…) [hun] autonomie’.85 Het voor-
stel regelt dat iedere ongewenst zwangere vrouw die een zwangerschapsafbreking 
overweegt en daarvoor een arts bezoekt ‘(…) zowel mondeling als schriftelijk door 
die arts op de hoogte wordt gesteld van andere oplossingen van haar noodsituatie 
dan het afbreken van de zwangerschap. Het gaat daarbij in ieder geval over het al 
dan niet met ondersteuning uitdragen en zelf opvoeden van haar kind, mogelijkhe-
den om de problemen die ervoor zorgen dat de vrouw haar zwangerschap als nood-
situatie ervaart op te lossen, bevallen onder geheimhouding, pleegzorg en het doen 
van afstand ter adoptie.’86 Bezwaar van de voorgestelde wetsbepaling lijkt ons met 
name dat zij niet spoort met de praktijk waaruit steeds naar voren komt dat vrou-
wen verschillende informatiebehoeften hebben waarmee een arts rekening moet 
kunnen houden, wil deze een ‘goede hulpverlener’ (in de zin van art. 7:453 BW) 
voor de vrouw kunnen zijn.

81 Visser e.a. 2005, p. 163-164.
82 Kamerstukken II 2005/06, 30371, nr. 2, p. 8.
83 In het coalitieakkoord wordt aangegeven dat de inhoud van het wetsvoorstel een vrije kwestie is 

(p. 35).
84 Kamerstukken II 2019/20, 35338, nrs. 1-3.
85 Kamerstukken II 2019/20, 35338, nr. 3, p. 11.
86 Kamerstukken II 2019/20, 35338, nr. 3, p. 11-12.
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4.2 Keuze-ondersteuning
Ook bij het bieden van ondersteuning87 geldt dat maatwerk geboden is. Vrouwen 
worden bij de keuze en het overwegen van alternatieven, indien nodig of gewenst, 
intensief begeleid door de betrokken arts(en) en verpleegkundigen en waar nodig 
door binnen de kliniek of het ziekenhuis werkzame psychologen of maatschappe-
lijk werkers. Vrouwen kunnen desgewenst ook gebruik maken van externe keuze-
hulp door zogenoemde keuzehulporganisaties.88 Sommige vrouwen hebben be-
hoefte aan veel (en mogelijk ook externe) professionele ondersteuning, andere 
juist helemaal niet omdat zij, na een moeilijk afwegingsproces met eventuele be-
trokkenheid van partner, familie en andere naasten, achter hun besluit staan.
Uit het tweede evaluatieonderzoek blijkt dat er binnen de abortuspraktijk voldoen-
de voorzieningen voor keuze-ondersteuning zijn en dat zich in dit verband geen 
wezenlijke problemen voordoen. Een punt van aandacht is wel of de financiële on-
dersteuning van externe keuzehulp,89 met name door organisaties waarnaar niet of 
nauwelijks vanuit klinieken en ziekenhuizen wordt doorverwezen, wel doelmatig 
is. De meeste ondersteuning wordt in de praktijk namelijk geboden door abortus-
zorgverleners zelf. Uit de evaluatie komt in elk geval niet duidelijk naar voren dat 
er grote behoefte is aan een breed aanbod van externe keuzehulp. Daarom wordt 
aanbevolen de subsidieregeling van externe keuzehulp nog eens tegen het licht te 
houden. De Minister van VWS heeft intussen in zijn standpunt op de tweede eva-
luatie laten weten dat hij langs twee wegen uitvoering wil geven aan deze aanbeve-
ling. Ten eerste via de sinds 1  juni 2019 geldende ‘open house’-financiering van 
keuzehulpgesprekken. Om voor de betreffende financiering in aanmerking te ko-
men, moeten aanbieders van dergelijke keuzehulp voldoen aan bepaalde criteria, 
zoals het op schrift stellen van een heldere visie, missie en doelstellingen over de 
informatievoorziening aan cliënten en het bieden van transparantie over de waar-
den die de aanbieder heeft in het kader van de levensbeschouwing voorafgaand aan 
het gesprek.90 Een tweede weg is de aanstelling in 2020 van een toetsingspanel van 
onafhankelijke deskundigen dat moet toezien op de naleving van criteria door de 
aanbieders van keuzehulp.91

4.3 De beraadtermijn
De beraadtermijn is geregeld in artikel 3 lid 1 en lid 2 Wafz en strekt ertoe de vrouw 
de gelegenheid te bieden om een zorgvuldig besluit te nemen en in dat verband van 
gespecialiseerde ondersteuning gebruik te maken. Het gaat om een vaste termijn 

87 Uit art. 3 Bafz volgt dat de arts minimaal één gesprek met de vrouw voert om te komen tot zorg-
vuldige besluitvorming.

88 Bij verwijzing naar een externe keuzehulporganisatie is dat in de meeste gevallen Fiom, zo blijkt 
uit onder huisartsen en abortuszorgverleners gehouden enquêtes. Zie uitvoerig hierover Ploem, 
Krol e.a. 2020, p. 95-101.

89 Overigens werd de uitvoering van externe keuzehulp in het kader van de tweede wetsevaluatie niet 
onderzocht.

90 De minister verwijst naar een brief van 23 november 2018 waarin de Tweede Kamer over deze 
criteria is geïnformeerd. Kamerstukken II 2018/19, 32279, nr. 128.

91 Kamerstukken II 2020/21, 30371, nr. 45, p. 7.
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van (ten minste) vijf dagen92 die begint te lopen op het moment dat de vrouw een 
verwijzend arts of een abortusarts bezoekt. Uit artikel 3 lid 4 Wafz volgt dat de 
beraadtermijn met een dag wordt bekort (en dan dus vier dagen betreft) als de be-
oogde verwijzer de vrouw heeft meegedeeld dat hij haar niet zal verwijzen. Ver-
leent men een abortusbehandeling zonder de beraadtermijn in acht te nemen, dan 
is men strafbaar,93 tenzij de arts de abortusbehandeling op een eerder tijdstip heeft 
verricht ‘(…) om daarmede een dreigend gevaar voor het leven of de gezondheid 
van de vrouw af te wenden’ (art. 16 lid 2 Wafz).94 Een uitzondering geldt echter 
voor de overtijdbehandeling (tot 44 dagen amenorroe): dan geldt niet de vaste be-
raadtermijn van vijf dagen, maar een ‘flexibele beraadtermijn’, dat wil zeggen dat 
de beraadtermijn wordt afgestemd op de individuele behoeften en omstandighe-
den van de vrouw.

De beraadtermijn is inmiddels een van de meest besproken onderdelen van de 
Wafz.95

In de eerste evaluatie werd geconcludeerd dat de beraadtermijn doorgaans in acht 
wordt genomen, maar dat een zorgvuldige hulpverlening rond abortus ‘(…) een 
langere termijn tussen [de] eerste hulpvraag en uitvoering kan impliceren (en daar-
van is blijkens het onderzoek in de meeste gevallen ook sprake), maar ook een kor-
tere dan de huidige wettelijke termijn’.96 Derhalve werd voorgesteld de beraadter-
mijn te wijzigen in een flexibele termijn die waarborgt dat een dusdanige bedenktijd 
in acht wordt genomen als nodig is om in de gegeven omstandigheden tot een wel-
overwogen besluit te komen.97 De regering heeft deze aanbeveling (van de evalua-
toren van de eerste evaluatie) niet overgenomen en benadrukte daarbij dat de hui-
dige vaste (minimum)termijn in haar ogen ‘de garantie [biedt] dat een vrouw 
voldoende tijd krijgt om de gevolgen van haar uiteindelijke beslissing voor het on-
geboren kind en voor haarzelf te overwegen’.98

In de tweede evaluatie is de regeling van de beraadtermijn opnieuw onder de loep 
genomen. Uit het empirische onderzoek komt wederom naar voren dat de meeste 
respondenten positief staan tegenover het principe van ‘het beraden’ en het belang 
ervan onderschrijven, maar dat een deel daarvan aanloopt tegen het ‘vaste’ karak-
ter van de termijn. Sommige vrouwen weten, als ze een arts bezoeken, al wat hun 
besluit is en ervaren de 5 dagentermijn als belastend. Ook kan een vaste termijn 
ertoe leiden dat de behandelmogelijkheden worden ingeperkt, bijvoorbeeld wan-
neer later in de zwangerschap (via de 20 wekenecho) structurele afwijkingen bij de 
foetus worden vastgesteld waardoor de 24 wekengrens in beeld komt. Kortom, de 

92 Art. 3 lid 1 Wafz: ‘Een zwangerschap wordt niet eerder afgebroken dan op de zesde dag nadat de 
vrouw de arts heeft bezocht en daarbij haar voornemen met hem heeft besproken.’

93 Hierop staat een geldboete van de vijfde categorie (art. 16 lid 3 Wafz).
94 Als niet binnen de termijn van vijf dagen wordt gehandeld, wordt het leven of de gezondheid van 

de vrouw (vermoedelijk) geschaad; zie Visser e.a. 2005, p. 41 en verwijzing naar Kamerstukken II 
1979/80, 15475, nr. 6, p. 40-41.

95 Visser e.a. 2005, p. 158-159. Zie ook J.K. de Bree, ‘Bezint eer ge begint: de beraadtermijn voor 
abortus in gezondheidsrechtelijk perspectief’, TvGR 2021, p. 374-380.

96 Visser e.a. 2005, p. 13. Die langere beraadtermijn kan overigens ook samenhangen met logistieke 
aspecten.

97 Visser e.a. 2005, p. 158-159.
98 Kamerstukken II 2005/06, 30371, nr. 2, p. 4.
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vaste beraadtermijn komt binnen de abortushulpverlening wederom als knelpunt 
naar voren, terwijl tegelijkertijd de vraag rijst of die als waarborg voor zorgvuldige 
besluitvorming wel nodig is (net als uit de eerste evaluatie zijn ook uit ons onder-
zoek geen signalen naar voren gekomen dat vrouwen niet voldoende tijd krijgen of 
nemen om tot een zorgvuldig besluit te komen).99 Aanbevolen wordt derhalve dat 
de wetgever beziet of de voordelen van de vaste beraadtermijn nog opwegen tegen 
de nadelen, en zo niet, deze vervangt door een flexibele termijn.
De Minister van VWS heeft in zijn standpunt van februari 2021 de gevoelige kwes-
tie van de beraadtermijn doorgeschoven naar het volgende kabinet. Vlak daarna 
werd door Tweede Kamerleden Ellemeet en Ploumen een motie ingediend met de 
strekking ‘(…) dat vrouwen niet lichtzinnig kiezen voor een abortus’ en ‘(…) dat het 
verplicht opleggen van een beraadtermijn van vijf dagen geen recht doet aan het 
individuele (tijds)traject dat vrouwen doorlopen om tot hun beslissing te komen 
om wel of niet te kiezen voor een abortus’. Onder verwijzing naar de tweede evalu-
atie van de Wafz adviseren zij de regering dan ook om ‘(…) de beraadtermijn van 
vijf dagen af te schaffen en te vervangen door een flexibele termijn, zodat vrouw en 
arts kunnen beslissen wat er in de individuele situatie gewenst is’.100 Direct aanslui-
tend hierop volgde een initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerlid Jetten (aan-
vankelijk lid Dijkstra) met eenzelfde boodschap: het afschaffen van de verplichte 
minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen.101 Op 2 juli 2021 
bracht initiatiefnemer Jetten een uitvoerige nota naar aanleiding van het Tweede 
Kamerverslag (van het overleg over het wetsvoorstel) uit;102 naar mag worden aan-
genomen zal, nu er een nieuw kabinet is aangetreden, de draad snel weer worden 
opgepakt.

5. Ter afsluiting

Het geheel van bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de tweede evaluatie 
overziend, kan worden geconcludeerd dat er weliswaar dringend beperkte (maar 
belangrijke) reparaties nodig zijn, zoals ten aanzien van de buitengrenzen van de 
wet en de beraadtermijn, maar dat er voor herziening van het wettelijk systeem als 
zodanig op dit moment geen aanleiding is. Hoe ligt dat voor de toekomst, anders 
gezegd: in hoeverre mag verwacht worden dat de huidige abortuswet ook op de 
langere termijn als wettelijk kader voor een verantwoorde abortushulpverlening 
zal voldoen? Het antwoord op die vraag hangt af van twee soorten ontwikkelingen: 
medische en maatschappelijke. Wat betreft medische ontwikkelingen is sprake van 
toenemende mogelijkheden op het terrein van prenatale diagnostiek en screening 
(waardoor afwijkingen bij de vrucht steeds eerder in de zwangerschap kunnen wor-
den vastgesteld) en een (verdere) introductie van medicamenteuze abortus, in het 

99 Vgl. De Bree die meent dat een verplicht vastgestelde beraadtermijn en de gedachte dat de beslissing 
omtrent de lengte van de beraadtermijn niet aan de zwangere vrouw en de arts tezamen kan worden 
overgelaten gelet op ‘(…) de huidige maatschappelijke, juridische en politieke werkelijkheid (…)’ 
inmiddels achterhaald is. De Bree 2021, p. 379.

100 Kamerstukken II 2020/21, 29323, nr. 152.
101 Kamerstukken II 2020/21, 35737, nrs. 1-3.
102 Kamerstukken II 2020/21, 35737, nr. 8.
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bijzonder de ‘abortuspil’ die steeds gemakkelijker via internet te verkrijgen is. Be-
langrijke maatschappelijke ontwikkelingen zijn een toenemende pluriformiteit, 
individualisering en mondigheid van mensen binnen de samenleving. Hierdoor 
kunnen vrouwen die de weg van de kliniek en in de toekomst mogelijk ook de huis-
arts (te) omslachtig vinden buiten de reguliere praktijk om hun zwangerschap be-
eindigen. Zo’n ontwikkeling is vanuit het oogpunt van kwaliteit van de abortus-
zorg – zowel veiligheid van de behandeling als zorgvuldige besluitvorming door de 
vrouw en de haren zijn dan immers niet langer gewaarborgd – zorgelijk, maar zal 
middels wetgeving moeilijk geheel te keren zijn. Een belangrijke vraag voor de toe-
komst lijkt ons dan ook niet via welke wettelijke maatregelen abortus buiten de 
Wafz om kan worden voorkomen, maar of (het instrumentarium van) de Wafz nog 
steeds voorziet in abortuszorg die laagdrempelig toegankelijk is en zo goed moge-
lijk aansluit bij wat in de praktijk als zorgvuldige abortushulpverlening wordt be-
schouwd. Van belang is daarnaast dat er binnen het wettelijk kader van de Wafz 
goede zelfregulering is die zo veel mogelijk rekening houdt met bovengenoemde 
ontwikkelingen. Aandachtspunten daarbij voor de abortuspraktijk zijn voldoende 
capaciteit en beschikbaarheid van abortusartsen, cliëntgerichtheid en zorg op 
maat (inclusief e-health-toepassingen).


