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VLAAMS PARLEMENT

Zitting 2000-2001
27 september 2000

VOORSTEL VAN RESOLUTIE
– van mevrouw Ria Van Den Heuvel, mevrouw Patricia Ceysens, de heer Jan Van Duppen,
mevrouw Simonne Janssens-Vanoppen, mevrouw Sonja Becq en mevrouw Ann De Martelaer –
betreffende aangepaste opvang bij ongewenste zwangerschap
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TOELICHTING
DAMES EN HEREN,
De VZW Moeders voor Moeders, een privé-initiatief voor hulp aan kansarme gezinnen, geeft opnieuw de mogelijkheid om een kind anoniem te
vondeling te leggen. Het dient te worden nagegaan
of dit geen medeplichtigheid inhoudt aan een strafbaar feit (SW, artikelen 354, 355). Dergelijke opvang kan niet als een vorm van "hulpverlening"
worden beschouwd.
Vanuit het oogpunt van het kind kan de herinvoering van een "vondelingenluik" niet aanvaard worden. Het Internationale Verdrag inzake de Rechten
van het Kind schrijft het recht in van kinderen om
door de eigen ouders opgevoed te worden én het
recht om te weten van wie men afstamt. Ouders
zijn bovendien de eerste verantwoordelijken voor
de opvoeding van hun kinderen, en aan de overheid wordt een ondersteuningsplicht toegekend.
Vanuit het oogpunt van de moeder (ouders) kan
begrip worden opgebracht voor de noodsituatie
waarin ze zich bevinden. Hulpverleningsdiensten
worden helaas nog steeds geconfronteerd met "ongewenste zwangerschap" en situaties waarbij moeders menen hun kind niet zelf te kunnen opvoeden.
Het te vondeling leggen van hun kind kan niet als
vorm van "hulpverlening" worden beschouwd. Op
de drempel van de 21e eeuw kan een dergelijke
middeleeuwse oplossing niet getolereerd worden.
Bij professionele opvang in onder andere een
adoptiedienst en andere sociale diensten, wordt
voor 80 % van de vrouwen die met een aanmeldingsvraag voor afstand komen, een andere oplossing gevonden, waarbij ze de kans krijgen het kind
zelf op te voeden, of het contact te behouden. Ongeveer 1 op 5 van deze vrouwen gaat uiteindelijk
tot afstand over. Een noodzakelijke begeleiding
van deze vrouwen wordt opgezet en de weg naar
een later contact wordt opengehouden.

Indien zou blijken dat een aantal vrouwen momenteel de weg naar de hulpverlening niet vindt, dan
moet er gewerkt worden aan de optimalisatie en de
bekendmaking van de diensten.

Ria VAN DEN HEUVEL
Patricia CEYSENS
Jan VAN DUPPEN
Simonne JANSSENS-VANOPPEN
Sonja BECQ
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VOORSTEL VAN RESOLUTIE

Het Vlaams Parlement,
– overwegende dat
1° het te vondeling leggen van een kind een
strafbaar feit is ;
2° België en met name Vlaanderen het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het
Kind geratificeerd heeft, waarin het recht
wordt vastgesteld dat een kind door de eigen
ouders opgevoed wordt, en het recht om te
weten van wie men afstamt ;
3° volgens datzelfde verdrag de bevoegde overheid gehouden is opvang- en opvoedingsondersteuning aan te bieden ;
– vraagt de Vlaamse regering
1° elk initiatief van herinvoering van een "vondelingenluik" af te wijzen ;
2° in afdoende mate te voorzien in degelijke informatie over hulp en opvang bij ongewenste
zwangerschap en de mogelijke oplossingen
daarvoor ;
3° mensen te informeren over hun verantwoordelijkheid als ouder, en te voorzien in de nodige ondersteuningsmogelijkheid om hen te
steunen in die verantwoordelijkheid, ook in
extreme crisissituaties.

Ria VAN DEN HEUVEL
Patricia CEYSENS
Jan VAN DUPPEN
Simonne JANSSENS-VANOPPEN
Sonja BECQ
Ann DE MARTELAER

Stuk 411 (2000-2001) – Nr. 1

