
29 maart 2014
congrescentrum Amrath 
hotel Lapershoek te  
Hilversum

PROGRAMMA
nationaal symposium

“Is de abortusgrens nog  
wel verdedigbaar?”

INSCHRIJVING EN BETALING
U kunt zich inschrijven voor het nationaal symposium:
• via de website www.provita.nl
• via e-mail secretariaat@provita.nl
•  via telefonische aanmelding bij het secretariaat van de JPV:  

tel: 06-16542216.

Voor het symposium “Is de abortusgrens nog wel verdedigbaar?” is een eigen  
bijdrage van 35 euro verschuldigd, voor studenten is dat bedrag 10 euro.

Graag het bedrag uiterlijk voor 25 maart a.s. overmaken op rekeningnummer 
NL42INGB0005352015 t.n.v. de Juristenvereniging Pro Vita (JPV) te Apeldoorn.

INFORMATIE
Secretariaat JPV: tel: 06-16542216 of website: www.provita.nl

VRAGEN
Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met: Mw. Mr M.D. Klaasse – 
Carpentier tel: 06-10318705 of met Dhr. Mr W.A.M. de Wit: tel: 06-16542216

ROUTEBESCHRIJVING
VANUIT DE RICHTING UTRECHT
A27 richting Hilversum / Afslag Hilversum / Aan het einde van de afslag bij de stoplichten links / 
Onder het viaduct door bij de rotonde rechts / Aan het einde van de weg aan de rotonde bevindt  
zich Amrâth Hotel Lapershoek

VANUIT DE RICHTING AMSTERDAM
A1 richting Amersfoort / Op de A1 NIET de afslag Hilversum/Laren/ Afslag A27 richting Hilversum/
Utrecht / Eerste afslag Hilversum / Aan het einde van de afslag bij de stoplichten links / Onder het 
viaduct door bij de rotonde rechts / Aan het einde van de weg aan de rotonde bevindt zich Amrâth 
Hotel Lapershoek

U REIST MET DE TREIN
U komt aan op Hilversum Sportpark / Vanaf het station steekt u de Soestdijkerstraatweg over naar het 
Laapersveld / Aan het einde van deze weg aan de rotonde bevindt zich Amrâth Hotel Lapershoek



De in Nederland vigerende Wet Afbreking Zwangerschap, de WAZ,  
bestaat nu 30 jaar. 

In Nederland mag een abortus worden uitgevoerd tot 24 weken zwangerschap.  
Dat is in 1978 in de Memorie van Toelichting opgenomen. Hierbij is uitgegaan  
van de stand van de toenmalige levensvatbaarheidsgrens van “de vrucht”. 

De afgelopen 30 jaar is er grote vooruitgang geboekt in de medische wetenschap  
op het gebied van neonatologie. De vraag is of de 24 weken grens voor het  
uitvoeren van abortus anno 2014 in strijd is met het Wetboek van Strafrecht.  
Het Wetboek van Strafrecht stelt (art. 82aWvSR) dat het strafbaar is om een  
vrucht te doden waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat deze in staat  
is te overleven buiten het moederlichaam.  

Graag bediscussiëren wij met u of er thans goede argumenten aanwezig zijn  
om de abortusgrens bij 24 weken te herzien. Zo ja, dan kunnen deze argumenten 
worden gebruikt door de politiek en beroepsbeoefenaren om de huidige abortus-
praktijk te aan te passen.

Wat is de juridische grens van zwangerschaps
afbreking in Nederland? 

Is de levensvatbaarheid van “een vrucht” medisch  
gezien in 30 jaar gelijk gebleven?

Is de 24 weken grens voor abortus anno 2014 dus  
mogelijk in strijd met de bedoeling van de wet?

Met welke fundamentele rechtsbeginselen hebben  
wij te maken?

Is de abortusgrens na 30 jaar nog wel verdedigbaar?
Een juridisch-medisch debat.

09.30 - 10.00 uur Ontvangst met koffie/thee

10.00 - 10.10 uur   Welkomstwoord door mr. Willem de Wit, bestuurslid JPV
  Opening door de dagvoorzitter, mr. Jolanda van Boven,  

directeur VAN BOVEN juridisch adviesbureau.

10.10 - 11.30 uur   Korte presentatie door de volgende drie sprekers:
  * Mr. Don Ceder, scribent van “De grens van het leven”, 

VUmc/Amsterdam. Korte samenvatting van het parlementaire 
debat bij het ontstaan van de Wet Afbreking Zwangerschap en 
zijn analyse anno 2014. 

  * Dr. Mirjam van Weissenbruch, kinderarts -neonatoloog 
VUmc/Amsterdam. De medische ontwikkelingen op het 
grensvlak van levensvatbaarheid. 

  * Prof. mr. dr. Martin Buijsen, hoogleraar Recht & Gezond-
heidszorg, Erasmus MC en Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 
Erasmus Universiteit te Rotterdam. De fundamentele

 rechtsbeginselen van het leven.

11.30 - 12.00 uur Pauze

12.00 - 13.30 uur Debat met de sprekers en de zaal o.l.v. de dagvoorzitter

13.30 - 14.00 uur Afrondend gesprek en conclusie door de dagvoorzitter
 Afsluiting door mr. Willem de Wit, bestuurslid JPV

14.00 - 15.00 uur Lunch

INLEIDING PROGRAMMA Nationaal Symposium 




