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> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag 

 

De Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA  DEN HAAG 

 

 

 

 

 

 

Datum 23 oktober 2012 

Betreft Kamervragen 

 

 

 

Geachte voorzitter, 

 

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de 

antwoorden op de vragen van de Kamerleden Dik-Faber (CU), Voordewind (CU) en 

Van der Staaij (SGP) over de abortusboot  (2012Z16644). 

 

Hoogachtend, 

 

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

 

 

 

 

mw. drs. E.I. Schippers 
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Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden Dik-Faber (CU), Voordewind 

(CU) en Van der Staaij (SGP) over de abortusboot . 

(2012Z16644) 

 

  

1 

Bent u bekend met de berichten ‘Nederlandse abortusboot naar Marokko’ 1) 

en ‘Marokko niet blij met abortusboot’? 2) Wat is uw oordeel over deze berichten? 

1) 

 

1 

Ja, ik ken de berichten. Women on Waves (WoW) is op uitnodiging van de 

organisatie MALI (Mouvement Alternative pour les Libertés Individuelles) naar 

Marokko gegaan om daar aandacht te vragen voor het belang van legale en 

veilige abortus. Het staat WoW vrij hierop in te gaan.  

 

2 

Riskeren vrouwen die de abortusboot bezoeken strafrechtelijke vervolging bij 

terugkomst aan wal? Zijn de medewerkers van de boot daarvan op de hoogte, en 

stellen zij de eventuele bezoekers van de boot op de hoogte van het risico van 

eventuele vervolging? Bent u bereid de initiatiefnemers van de abortusboot hierop 

aan te spreken, en aan te dringen van het bezoek naar Marokko af te zien? Zo 

nee, waarom niet?  

 

2 

Abortus is bij wet verboden in Marokko. WoW geeft op hun website aan zeer goed 

van deze situatie op de hoogte te zijn. De actie van WoW is een privaat initiatief 

en daarmee heb ik geen directe bemoeienis. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de 

Wet afbreking zwangerschap (Waz) en de vergunning die in dat kader aan WoW is 

verstrekt in 2008. 

 

3 

Is op regeringsniveau contact geweest tussen Nederland en Marokko over het 

geplande bezoek? Zo nee, gaat dit nog gebeuren? Zo ja, kunt u ons informeren 

over de inhoud van die gesprekken? 

Wordt de mobiele kliniek meegenomen naar Marokko? Zo ja, op welke wijze wordt 

gegarandeerd dat Women on Waves zich aan de wet- en regelgeving houdt, en 

zich dus ook  houdt aan de beraadtermijn van vijf dagen en andere 

zorgvuldigheidseisen, zoals het aanbieden van alternatieven? 

 

3 

Tijdens het bezoek hebben de Marokkaanse autoriteiten kort contact gezocht met 

de Nederlandse ambassadeur in Rabat. Daarbij heeft het Marokkaanse Ministerie 

van Buitenlandse Zaken aangegeven dat Marokko dit als een particulier initiatief 

van een NGO beschouwt, en dat Marokko begrijpt dat de Nederlandse regering 

hiermee geen bemoeienis heeft. 

 

Het staat WoW vrij naar Marokko te gaan voor het geven van voorlichting en het 

onder de aandacht brengen van het belang van legale, veilige abortus. Voor wat 

betreft het kunnen doen van zwangerschapsafbrekingen valt WoW, indien zij 

buiten de territoriale wateren van Marokko behandelingen uitvoert, gelet op de 
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Nederlandse vlagvoering onder de Nederlandse jurisdictie. WoW moet dus voldoen 

aan de in Nederland geldende regels voor zwangerschapsafbrekingen.  

Dat betekent voor WoW dat zij moet voldoen aan de eisen die in de aan hen 

verstrekte Waz-vergunning van 24 november 2008 staan vermeld. Hierin staat 

ondermeer dat wanneer WoW actie gaat voeren waarin zij voornemens is  

abortussen te verrichten in een nieuw aangeschafte mobiele kliniek, zij aan de 

Minister van VWS een tijdelijke vergunning moet aanvragen voor deze actie. 

Daarnaast moet worden beoordeeld of aan alle eisen die nodig zijn voor een 

verantwoorde abortus wordt voldaan. Dat behelst onder meer een toetsing door 

de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op de medische zorgvuldigheidseisen. 

WoW heeft de tijdelijke vergunning echter niet aangevraagd. De IGZ heeft WoW 

tot twee maal toe hierop gewezen. De brieven van de IGZ zijn als bijlage 

bijgevoegd.  

 

4 

Welke vergunningen heeft de stichting Women on Waves op dit moment? Kan 

verzekerd worden dat geen activiteiten worden verricht die buiten de 

zorgvuldigheidskaders van de Wet afbreking zwangerschap vallen? Op welke wijze 

ziet de Inspectie daarop toe? 

 

4 

Zie mijn antwoord op vraag 3. 

 

5 

Kunt u een overzicht geven van de activiteiten van ‘Women on Waves’ van de 

afgelopen 5 jaar? 

 

5 

Bij de Minister van VWS is bekend dat WoW in oktober 2008 actie heeft gevoerd in 

Spanje. Verder is er gewerkt aan de ‘safe abortion hotline’. Hier kunnen vrouwen 

via internet informatie krijgen over veilige abortus. Daarnaast is WoW betrokken 

geweest bij diverse kunstprojecten die als boodschap uitdragen dat vrouwen baas 

zijn over hun eigen lichaam en recht hebben op toegang tot informatie over veilige 

abortus. Dit overzicht beslaat de activiteiten die bekend zijn uit openbare bron. 

Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar deze organisatie zelf. 

 

6 

Wordt er op enigerlei wijze subsidie verstrekt aan de stichting Women on Waves? 

 

6 

De stichting Women on Waves krijgt geen subsidie van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, noch van het ministerie van Buitenlandse 

Zaken. Of zij op enige andere wijze subsidie ontvangen is mij niet bekend.  

  

1) http://www.nd.nl/artikelen/2012/september/30/abortusboot-bezoekt-marokko 

2) http://www.destentor.nl/nieuws/algemeen/buitenland/11800069/Marokko-niet-

blij-met-abortusboot.ece 
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