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De werkelijke fasen, de valse debatten
De « erkenning van levenloos geboren kinderen » 
staat opnieuw op de dagorde, zowel in het federaal 
regeerakkoord als in de politieke beleidsnota van de 
minister van Justitie. Verschillende wetsvoorstellen 
werden ingediend « om de rouw te humaniseren » van de 
personen die geconfronteerd worden met het verlies van 
een zwangerschap voor de zesde maand. Hun verdriet 
kan ons niet onverschillig laten en moet op een passende 
manier aangepakt worden.

Beantwoordt de wetgever echter aan deze doelstelling 
door het debat te richten op het toe te kennen statuut 
aan een levenloos geboren fœtus ? Houdt hij rekening 
met de verwachtingen en de keuze van de meerderheid 
van de betrokken personen zoals de beroepskrachten 
in de gezondheidszorg ? Houden de wetsvoorstellen 
die ter discussie liggen niet het risico in een moeizaam 
verkregen verworvenheid in vraag te stellen, zoals deze 
van het recht op abortus ? 

 Dit document probeert te antwoorden  
                            op deze fundamentele vragen.
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deMens.nu, trouw aan de waarden van vrijheid en autonomie, waarschuwt de maatschappij en de politici 
voor het in vraag stellen van de rechten van vrouwen in België, en specifiek het recht om over hun lichaam te 
beschikken en te kiezen om al dan niet een zwangerschap verder te zetten.
Conform haar statuten en humanistisch engagement, bekommert ze zich om het welzijn van iedereen en de 
zwaksten in het bijzonder, door haar opdracht van vrijzinnig humanistische dienstverlening die de voorrang 
geeft aan de vrije keuze van personen bij gewetensvragen en ethische vragen.
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Vanuit medisch standpunt, de duur van de zwangerschap i 
berekend wordt vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie.

Vanuit wettelijk standpunt, de duur van de zwangerschap 
berekend wordt vanaf de dag van de bevruchting van de eicel. 

Medische afbakening

•  VZA kan uitgevoerd worden in een centrum buiten een 
ziekenhuis tot 14 weken van amenorroe.

•  De reanimatie van zeer grote prematuren kan toegepast 
worden vanaf 24 weken van amenorroe, hetzij 22 weken van 
bevruchting.

•  Op 23 weken van amenorroe overschrijdt de hoop op over-
leving nooit 80 minuten. 

Wettelijke afbakening 

•  VZA in België is gedepenaliseerd tijdens de 12 weken volgend 
op de bevruchting.

•  De begraving van een fœtus is wettelijk in Wallonië en Brussel 
vanaf 15 weken na de bevruchting. 

•  De erkenning van een levenloos geboren kind is mogelijk vanaf 
180 dagen, hetzij 26 weken vanaf de bevruchting. 

De wijze van berekening van de duur van de zwangerschap verschilt dus tussen de medische wereld die rekent in weken van amenorroe 1  
en de wettelijke wereld die rekent in weken vanaf de bevruchting.

1 Amenorroe : afwezigheid van menstruatie

Weet u dat ...?

Zwangerschap, de biologische fasen
tijdslijn vanaf de laatste menstruatie.

Bij een natuurlijke voortplanting kent de vrouw zelden met nauwkeurigheid de dag van de bevruchting.

dag 1 dag 70 dag 98 dag 168 dag 203 dag 252 dag 279

Maanden

Dagen

Eerste dag
van de laatste 
menstruatie

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vanaf 10 weken functionele interne organen 
behalve de longen Vanaf 28 weken functioneel longsysteem 

maar niet volledig ontwikkeld

8 miskramen op 10 voor 14 weken

Centraal zenuwstelsel in ontwikkelingWeken
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Vrijheden en verworven rechten in België

Vrijheid om over zijn lichaam te beschikken
Elke persoon met de leeftijd om seksuele relaties te hebben heeft het recht om zich voort te planten maar ook om te weigeren  
zich voort te planten door het gebruik van contraceptie en abortus. 

Medische vrijheid 
De geneesheer geniet van de diagnostische en therapeutische vrijheid binnen de relatie met de patiënt die gebaseerd is op het respect  
voor het individu, weloverwogen toestemming en vertrouwelijkheid.

Vrijheid van wetenschappelijk onderzoek
Sinds 2003 laat België het onderzoek toe op stamcellen van menselijke embryo’s voor therapeutische doeleinden en voor de vooruitgang  
van de kennis op het vlak van fertiliteit, steriliteit, transplantatie van organen of huid, de preventie en behandeling van ziekten.

Vrijheid van keuze
Iedereen heeft het recht om zijn rouw te beleven in overeenstemming met zijn overtuigingen.   
Het opleggen van een manier om deze beproeving te beleven betekent een aantasting van het privéleven.   

Recht op gezondheid  
De seksuele en reproductieve rechten, met inbegrip van VZA, zijn door zowel de VN als de WHO erkend als criteria van volksgezondheid.  

✔

✔

✔

✔

✔

Na 1945 vertaalde het rekening houden met de noden van de bevolking en de meest behoeftigen zich in de creatie 
van de sociale zekerheid, het stemrecht voor vrouwen bij de verkiezingen en talrijke andere verworvenheden. 
Verkregen na een harde strijd, vormen de seksuele en reproductieve rechten, de vrijheid om te kiezen en te beslissen 
voor zichzelf stappen naar een meer gelijke, progressieve en solidaire maatschappij.  

De vrouwenrechten kwamen laattijdig in België, en abortus het meest van al (1990). Binnen de politieke partijen 
beschouwen sommige verkozenen, vanuit hun godsdienstige visie, abortus nog altijd als een misdaad en willen ze 
deze verworvenheid afschaffen, maar ook het wetenschappelijk onderzoek op het embryo, dat nochtans enorme 
vooruitgang toelaat bij de opsporing en behandeling van ziekten.
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Weet u dat...

De eerste maatregel voor de omkadering van 
levenloos geboren kinderen dateert van Napoleon. 
In 1806 voert hij een decreet in dat preciseert hoe de 
ambtenaar van de burgerlijke stand een akte moet 
opstellen bij het voorkomen van een levenloos geboren 
kind. Deze akte laat de ouders toe om om het stoffelijk 
overschot te begraven of te cremeren. De inschrijving 
in het register van de overlijdens vermeldt noch de 
naam noch de voornaam van het kind.

In 1848 verduidelijkt een circulaire dat een levenloos 
geboren kind een kind is dat levenloos uit de 
moederschoot kwam na 180 dagen zwangerschap  
(6 maand) . Vanaf 1849 kan de ambtenaar van 
de burgerlijke stand omwille van redenen van 
volksgezondheid en op vraag van het koppel 
uitzonderlijk een toestemming afleveren om te 
begraven voor 180 dagen.

De aflevering van deze administratieve documenten 
beoogt alleen het garanderen van de volksgezondheid. 
Deze limiet van 180 dagen, nog altijd van toepassing 
vandaag, komt overeen met de drempel van 
levensvatbaarheid van een kind volgens het Burgerlijk 
Wetboek.

In 1997 stelt de katholieke partij voor om het decreet 
van 1806 te wijzigen en de rouw van de ouders te 
humaniseren door , altijd vanaf 180 dagen, de vermel-
ding van een voornaam toe te laten in de akte bij het 
voorkomen van een levenloos geboren kind. Om 
dit te doen wordt het decreet van 1806 opgeheven 
en vervangen door een nieuw artikel, 80 bis, in het  
 

gedeelte van het Burgerlijk Wetboek betreffende de 
overlijdensakten : wanneer een kind overleden is op het 
moment van de vaststelling van zijn geboorte, stelt de 
ambtenaar van burgerlijke stand, de geneesheer of de 
vroedvrouw een akte op van verklaring van levenloos 
geboren kind met de facultatieve vermelding van 
voornamen. Een akte van overlijden wordt vervolgens 
afgeleverd door de gemeente. Moederschapsverlof en 
een geboortepremie kunnen gevraagd worden. 

Sinds de invoering van het artikel 80 bis van het 
Burgerlijk Wetboek werden regelmatig wetsvoorstellen 
neergelegd in de Kamer met nieuwe voorstellen 
tot wijziging van de reglementering betreffende de 
levenloos geboren kinderen. 

Het jongste voorstel van de CD&V wil de limiet 
van 180 dagen verlagen : vanaf 140 dagen 
zwangerschap (hetzij 20 weken, de helft van een 
normale zwangerschap), zou de burgerlijke stand 
verplicht zijn een geboorteakte af te leveren. Meer 
nog, voor 140 dagen en zonder minimumduur 
van de zwangerschap, zou eveneens op vraag een 
geboorteakte beschikbaar zijn met de mogelijkheid 
er de naam en voornamen te vermelden.

Voorstel van de CD&V ?
• De aflevering door de burgerlijke stand 
 van een geboorteakte zou verplicht 
 worden vanaf 140 dagen zwangerschap  
 (20 weken, hetzij de helft van de normale 
 duur), en facultatief voor 140 dagen,  
 en dit zonder minimumduur.



Waarom ?
                                                           Overwegend dat de registratie van de akte van levenloos geboren kind 
in het overlijdensregister psychisch te moeilijk te verdragen is, voorziet de CD&V deze te vervangen 
door een geboorteakte. Men rechtvaardigt de nieuwe limiet van 140 dagen door het inroepen van 
de vooruitgang van de neonatologie en de door de WHO erkende criteria van levensvatbaarheid.
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Vals debat    

De WHO legt een limiet van 140 dagen ( 20 weken 
zwangerschap of 22 weken van amenorroe ) vast 
voor de systematische registratie van de miskramen 
voor statistische doeleinden, om het fœtale sterven 
in de wereld te analyseren en beter te voorkomen. Ze 
preciseert dat het niet gaat over een criterium  
van levensvatbaarheid in medische zin. 

Er is geen enkele kans op overleven op 140 dagen 
zwangerschap.

•  In België worden de intensieve zorgen 
gewoonlijk niet toegepast voor de 24ste 
week van amenorroe. Ze worden systematisch 
toegepast na 26 weken. In het interval tussen 
het begin van de 24ste week en het einde van 
de 25ste week (« grijze zone ») worden de neo- 
natale intensieve zorgen geval per geval bekeken. 
De pijnlijke gevolgen die verbonden zijn aan  
zeer grote prematuriteit zijn frequent en kunnen 
dramatisch zijn. 

• 

• 

!

!

!

!
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Getuigenissen en ervaringen op het terrein bevestigen 
het advies van de artsen en psychologen : de wet moet 
de rouw toelaten maar mag ze zeker niet opleggen. 

De rituelen moeten kunnen georganiseerd worden 
volgens de wensen en gevoeligheden van iedereen ; 
zonder het te reglementeren, zonder uniformiteit en 
zonder de toevoeging van administratieve stappen.

Betekent het vervalsen van de werkelijkheid door het 
afleveren van een geboorteakte voor een wezen dat 
nooit geleefd heeft op psychologisch vlak werkelijk 
een verzachting van de rouw of integendeel een 
verzwaring ? 

Het dwingen van alle vrouwen om een miskraam 
publiek te maken vormt zelfs een ernstige inbreuk 
op hun privéleven. Zonder te spreken over de 
verplichting om zich naar de gemeente te begeven 
om een geboorteakte te bekomen, op de plaats zelf 
waar anderen met hun zuigeling aanwezig zijn…  

Het wetsvoorstel van de CD&V komt neer op het 
opleggen van een manier om te rouwen en negeert 
de bestaande bepalingen. In plaats van de rouw 
te humaniseren kunnen dergelijke maatregelen 
schadelijk zijn voor de psychische gezondheid van 
de vrouwen alsook voor hun sociaal en professioneel 
leven. Op dit vlak bestaan er protocollen en goede 
praktijken in verschillende ziekenhuizen die in het 
medisch dossier foto’s opnemen en afdrukken van de 
voetjes en handjes, het identificatiearmbandje, enz. ; 
waardoor men een antwoord biedt aan een aantal 
vragen om sporen te bewaren.

« Men moet geen schuldgevoel oproepen bij diegenen 
die niet wensen dat de burgerlijke stand een spoor van 
de zwangerschap bewaart. Men moet al diegenen 
respecteren die verkiezen dat deze mislukking binnen 
het intieme domein en het privéleven blijft en niet in 
het publieke domein. »

« Ik begrijp niet waarom de wet mij een manier moet 
opleggen om deze periode die zeer traumatisch was 
te beleven. Iedereen zoekt de middelen die aanwezig zijn in zijn omgeving of 
eigen ervaring om dit te verwerken. Voor mij gaat het over mijn individuele 
vrijheid. » 

« Na een medische zwangerschapsafbreking op 4 maand en een half is men 
mij komen zeggen dat het « een klein meisje » was en dat ik haar kon gaan 
bezoeken in het mortuarium.Ik heb geweigerd. Toen heeft de arts me aan-
geraden om na te denken, want het zou ongetwijfeld goed zijn voor « mijn 
rouwverwerking », waarbij hij toevoegde dat het lichaam er drie dagen 
bleef vooraleer begraven te worden op de kinderweide op de gemeentelijke 
begraafplaats. Ik voelde een grote woede want men wilde bij mij een 
rouwproces voor een kind opwekken terwijl ik slechts de teleurstelling beleefde 
en wilde beleven van de hoop op een baby verloren te hebben. »

In alle regio’s begeleiden vertegenwoordigers van de vrijzinnig 
humanistische levensbeschouwing de families gratis tijdens 
uitvaartplechtigheden. Een respectvol luisteren naar de 
verwachtingen van de naasten en een persoonlijke ondersteuning 
worden verzekerd om tegemoet te komen aan de vragen zoals ze 
gesteld worden.

Getuigenissen 

Onverwacht einde van de zwangerschap : in de eerste plaats morele steun



Moederschaps- 
verlofAkten van de burgerlijke standRechtspersoonlijkheid

De geschiktheid om titularis te zijn van de 
rechten en de plichten van een levend en 
levensvatbaar persoon telt vier elementen :

•  De naam en voornamen
•  Inschrijving in de Burgerlijke Stand
•  Het domicilie
•  De nationaliteit 

De burgerlijke stand is de situatie van de 
persoon in de familie en de samenleving. 
Deze administratieve identificatie vermeldt 
de verschillende gebeurtenissen in zijn leven : 
geboorte, erkenning van een kind(eren), 
huwelijk, overlijden. De akten van de 
burgerlijke stand vermelden de voornamen, 
naam en geboortedatum van alle betroffen 
personen.

1 Ordonnantie Brussel van  13 december 2007 et Waals decreet van 6 maart 2009 ; 2 Decreet van 16 januari 2004 gewijzigd op 19 juni 2014

!
Volgens de CD&V zou de vrouw die vanaf 
140 dagen een zwangerschap verloren 
heeft verplicht zijn om drie maanden 
moederschapsverlof  te nemen. Ze zou de 
duur ervan slechts kunnen verminderen 
door uitdrukkelijk stappen te zetten en 
na het bekomen van het akkoord van 
een arts. Verhinderd om het werk te 
hervatten en een sociaal en actief leven 
terug te vinden, zou ze een gedwongen 
rust opgelegd krijgen, alleen thuis 
zonder zuigeling. Deze wijziging van 
de wet op het moederschapsverlof 
vloeit voort uit een paternalistische en 
culpabiliserende opvatting : een vrouw, 
al dan niet zwanger, moet haar 
beslissingen in alle onafhankelijkheid 
kunnen nemen. 

« Het is reeds zo pijnlijk om te moeten 
bevallen van een overleden kind, in 
een gewone verloskamer, binnen een 
materniteit, om de dood te  schenken naast 
vrouwen die het leven schenken, en terug 
thuis te komen met lege handen en buik, 
waar alles herinnert aan het verwachte 
kind ; dan een moederschapsverlof op-
leggen wanneer er geen baby is, dit getuigt 
van een onnoemelijke wreedheid. »

Getuigenis

Kinderperken
Om beter om te gaan met levenloos  
geboren foetussen, hebben de Gewesten 
hun bepalingen betreffende de begraaf- 
plaatsen en de lijkbezorging gewijzigd1. 
Voortaan was het in Wallonië en Brussel 
mogelijk om een levenloos geboren fœtus 
te cremeren of te begraven vanaf 15 weken 
zwangerschap.
In Vlaanderen  2, bedroeg deze termijn 12 
weken, maar werd afgeschaft in juni 2014. 
Het gevolg is dat men in het Noorden van 
het land elk overblijfsel van een miskraam 
kan laten begraven of cremeren vanaf de 
eerste dag zwangerschap. In elke regio 
gebeuren de begravingen op een kinder-
perk dat hiervoor ingericht wordt binnen 
de gemeentelijke begraafplaatsen. Bij cre-
matie wordt ofwel de urne begraven op 
het kinderperk of bijgezet in het colum-
barium, of wordt de as verspreid op een 
aangelegd grasperk op het kinderperk.

Deze akte wordt  « sui generis » genoemd 
omdat ze niet valt onder een bestaande 
juridische categorie en wordt afgeleverd 
door de ambtenaar van burgerlijke stand 
vanaf 180 dagen zwangerschap voor 
elk levenloos geboren kind. Deze akte 
wordt geregistreerd in het register van 
de overlijdensakten van de gemeente 
van geboorte en laat toe om bepaalde 
sociale rechten te bekomen voor de 
vrouw die bevallen is ( moederschapsverlof 
en geboortepremie ).

Akte van aangifte van een 
levenloos geboren kind 



? Weet u dat in Europa...

Op Europees niveau veelvuldig druk uitgeoefend wordt 
tegen de toegang tot abortus, de vrije keuze om over zijn 
lichaam te beschikken en de vrijheid van wetenschappelijk 
onderzoek. Dit is afkomstig van conservatieve regeringen of 
extremistische christelijke groepen.
In 2012 verwierp Europa het initiatief « One of us », dat 
gelanceerd werd door een Italiaanse anti-abortus vereniging, 
die gesteund werd door de paus en die bijna twee miljoen 
handtekeningen verzamelde.  

Deze petitie eiste :
•  Een bescherming van het embryo vanaf de bevruchting 
•  Het stopzetten van de Europese subsidies voor onderzoek 

op stamcellen van menselijke embryo’s
•  De afschaffing van de toegekende Europese financiering 

aan organisaties voor gezinsplanning in ontwikkelings-
landen, terwijl deze juist tegen de kindersterfte strijden…

Onder het mom van « de bescherming van het leven vanaf 
de bevruchting » gaat het in werkelijkheid  om aanvallen 
om zoveel mogelijk de seksuele en reproductieve rechten 
van de vrouwen te beperken,en specifiek de toegang tot 
abortus. Terwijl volgens de WHO elke dag meer dan 100 
vrouwen sterven in de wereld ten gevolge van een niet-
medische abortus. Zijn de levens van deze vrouwen en hun 
weeskinderen minder waard dan de zich ontwikkelende 
cellen ?   

In talrijke landen van Europa, zonder rekening te houden 
met Polen, Malta, Cyprus en Ierland die vrijwillige 
zwangerschapsafbreking verbieden of drastisch beperken, 
wint de anti-abortusbeweging terrein : in Italië weigert 
80 % van de artsen om abortus uit te voeren ; in Spanje 
schrapte de regering Rajoy recent de toegang tot vrijwillige 
zwangerschapsafbreking voor minderjarigen zonder het 
akkoord van de ouders ; in Frankrijk stellen het Front national 
en de « Manif pour Tous » de wet Veil van 1975 opnieuw ter 
discussie. Op dezelfde wijze wou in Litouwen een wetsvoorstel 
in 2013 de vrijwillige zwangerschapsafbreking verbieden. In 
Duitsland oefenen de anti-abortusbewegingen steeds meer 
druk uit, zoals in Beieren waar ze in de meerderheid zijn.

« In Hongarije de nieuwe grondwet van 2012 
het statuut van persoon toegekend heeft aan 
het embryo. Ondanks een wet die vrijwillige 
zwangerschapsafbreking toelaat het sindsdien 
bijna onmogelijk geworden is voor de Hongaarse 
vrouwen om abortus te krijgen in hun land. »



4

Als het embryo of de fœtus beschouwd wordt als een persoon, dan zal de vrouw  
niet meer het recht hebben om te beschikken over haar buik of lichaam.  

Als elk embryo of fœtus beschouwd wordt als een menselijk wezen, dan betekent  
dit het einde van de therapeutische vrijheid van de arts, die zou kunnen beschuldigd 
worden van moord wanneer hij niet reanimeert, zelfs zonder hoop op overleven. 

Het verbod op het onderzoek op stamcellen en embryo’s stelt een einde aan  
de medische vooruitgang die toelaat om levens te redden en de zieken te verzorgen.

De aflevering van een geboorteakte brengt administratieve verplichtingen met  
zich mee en verplicht de vrouwen dit verlies als een rouw te beleven en de herinnering  
te cultiveren van een wezen dat nooit bestaan heeft.

Het erkennen van een statuut van de fœtus of het embryo riskeert de wet  
op de VZA aan te tasten die in de eerste plaats de rechten van de levenden  
beschermt, in dit geval de vrouwen.

✗
✗
✗
✗

!



Vanuit medisch standpunt, de duur van de zwangerschap i 
berekend wordt vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie.

Vanuit wettelijk standpunt, de duur van de zwangerschap 
berekend wordt vanaf de dag van de bevruchting van de eicel. 

Medische afbakening

•  VZA kan uitgevoerd worden in een centrum buiten een 
ziekenhuis tot 14 weken van amenorroe.

•  De reanimatie van zeer grote prematuren kan toegepast 
worden vanaf 24 weken van amenorroe, hetzij 22 weken van 
bevruchting.

•  Op 23 weken van amenorroe overschrijdt de hoop op over-
leving nooit 80 minuten. 

Wettelijke afbakening 

•  VZA in België is gedepenaliseerd tijdens de 12 weken volgend 
op de bevruchting.

•  De begraving van een fœtus is wettelijk in Wallonië en Brussel 
vanaf 15 weken na de bevruchting. 

•  De erkenning van een levenloos geboren kind is mogelijk vanaf 
180 dagen, hetzij 26 weken vanaf de bevruchting. 

De wijze van berekening van de duur van de zwangerschap verschilt dus tussen de medische wereld die rekent in weken van amenorroe 1  
en de wettelijke wereld die rekent in weken vanaf de bevruchting.

1 Amenorroe : afwezigheid van menstruatie

Weet u dat...?

Zwangerschap, de biologische fasen
Tijdslijn vanaf de laatste menstruatie.

Bij een natuurlijke voortplanting kent de vrouw zelden met nauwkeurigheid de dag van de bevruchting.

dag 1 dag 70 dag 98 dag 168 dag 203 dag 252 dag 279

Maanden

Dagen

Eerste dag
van de laatste 
menstruatie

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vanaf 10 weken functionele interne organen 
behalve de longen Vanaf 28 weken functioneel longsysteem 

maar niet volledig ontwikkeld

8 miskramen op 10 voor 14 weken

Centraal zenuwstelsel in ontwikkelingWeken

Geboorte op tijd

1 74 10 1613 192 85 11 1714 20 2422 26 2921 25 2823 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 413 96 12 1815

Zeer grote 
prematuriteit

Grote 
prematuriteit

Prematuriteit

Ontwikkelingsstadia

op tijd

VZA : Vrijwillige zwangerschapsafbreking, MZA : Medische zwangerschapsafbreking, WHO : Wereldgezondheidsorganisatie

BevruchTing
geBoorTe

Libre ✗
✗
✗
✗
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Verbod op 
abortus ...

Het erkende 
statuut van 
een niet 
levensvatbare 
foetus

Rechts-
persoonlijkheid
van de fœtus

en

het embryo

Les menaces  die opnieuw wegen op de seksuele rechten 
van de vrouwen in België

De dreigingen



JA voor het humaniseren van de rouw  
NEEN aan de verpersoonlijking van de foetus 
Het toekennen van een naam en een voornaam aan 
een fœtus of embryo in een akte geregistreerd bij de 
burgerlijke stand brengt het risico met zich mee het  
een rechtspersoonlijkheid toe te kennen. 

Gevolgen ?
•  Het idee dat ze « een kind verloren hebben » kan 

slechts de wanhoop van de koppels benadrukken.

•  De vrouwen kunnen geen beroep meer doen op 
een VZA zonder het risico te lopen beschuldigd 
te worden van moord of kindermoord ; de artsen 
zullen hetzelfde risico lopen.

•  De artsen zullen zich verplicht zien om niet levens-
vatbare foetussen te reanimeren om te vermijden te 
kunnen worden vervolgd wegens het niet verlenen 
van hulp aan een persoon in gevaar.

•  Het wetenschappelijk onderzoek op stamcellen 
of overtallige embryo’s zou omwille van dezelfde 
redenen kunnen verboden worden.

Voor deMens.nu zal een persoonlijke aanpak op psycho-medisch vlak 
toelaten om het best om te gaan met het verdriet van deze koppels ; dit 
impliceert namelijk een veralgemening van de bestaande protocollen 
in verschillende universitaire ziekenhuizen alsook de valorisatie van 
deze equipes en de terugbetaling door het RIZIV van bepaalde zorgen 
na de bevalling. 



Ouvrir

Zwangerschap, de wettelijke specificatie

WekenGeboorte op tijd

Dagen

17 41016 1319 28 51117 142024 222629 212528 2327303132333435363738394041 39 61218 15

MZA VZA

Zeer grote 
prematuriteit

Grote 
prematuriteitPrematuriteit

Statistische 
registratie WHO

1 dag
Verklaring levenloos 

geboren kind

Begraving / crematie vanaf :
1 dag
Vlaanderen

15 weken
Wallonië
en Brussel

Berekening van de duur van de zwangerschap : de medische wereld telt in weken sedert de eerste dag van  
de laatste menstruatie, terwijl de wetgever rekent in weken sedert de bevruchting

Openen

BevruchtinggeBoorte
180 dagen 140 dagen 105 dagen

voortijdig einde van een zwangerschap 

De werkelijke fasen, de valse debatten
De « erkenning van levenloos geboren kinderen » 
staat opnieuw op de dagorde, zowel in het federaal 
regeerakkoord als in de politieke beleidsnota van de 
minister van Justitie. Verschillende wetsvoorstellen 
werden ingediend « om de rouw te humaniseren » van de 
personen die geconfronteerd worden met het verlies van 
een zwangerschap voor de zesde maand. Hun verdriet 
kan ons niet onverschillig laten en moet op een passende 
manier aangepakt worden.

Beantwoordt de wetgever echter aan deze doelstelling 
door het debat te richten op het toe te kennen statuut 
aan een levenloos geboren fœtus ? Houdt hij rekening 
met de verwachtingen en de keuze van de meerderheid 
van de betrokken personen zoals de beroepskrachten 
in de gezondheidszorg ? Houden de wetsvoorstellen 
die ter discussie liggen niet het risico in een moeizaam 
verkregen verworvenheid in vraag te stellen, zoals deze 
van het recht op abortus ? 

 Dit document probeert te antwoorden  
                            op deze fundamentele vragen.

in België

Contacten : 
deMens.nu – Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw
Brand Whitlocklaan 87 bus 9 – 1200 Brussel - België
Tel.: 02 735 81 92
info@deMens.nu – www.deMens.nu 

Vertaling en eindredactie :
Franky Bussche
Directeur Studie en Onderzoek

Wetenschappelijk comité :

• Professor Yvon Englert, Decaan Faculteit Geneeskunde ( ULB )
• Professor Catherine Donner, Kliniekhoofd fœtale Geneeskunde ( Erasme-ULB )
• Professor Susann Wolff, Faculteit Psychologie ( UCL en ULB )
• Dr. Fabien Ectors, embryoloog ( ULg )
• Henri Bartholomeeusen, advocaat Balie Brussel

deMens.nu, trouw aan de waarden van vrijheid en autonomie, waarschuwt de maatschappij en de politici 
voor het in vraag stellen van de rechten van vrouwen in België, en specifiek het recht om over hun lichaam te 
beschikken en te kiezen om al dan niet een zwangerschap verder te zetten.
Conform haar statuten en humanistisch engagement, bekommert ze zich om het welzijn van iedereen en de 
zwaksten in het bijzonder, door haar opdracht van vrijzinnig humanistische dienstverlening die de voorrang 
geeft aan de vrije keuze van personen bij gewetensvragen en ethische vragen.
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Verantwoordelijke uitgever : Sylvain Peeters, Oude Keulseweg 220 – 1933 Sterrebeek




