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Eén van onze argumenten was dat men de vader 
dood zwijgt in de abortuswet en dat dit in strijd is 
met het niet-discriminatiebeginsel gewaarborgd 
door de Grondwet en verschillende Verdragen. (Het 
Arbitagehof van dertig jaar geleden is ondertussen 
opgegaan in het thans bestaande Grondwettelijk 
Hof en had een beperktere bevoegdheid. Evenwel 
behoorde o.a. het non-discriminatiebeginsel wel tot 
zijn bevoegdheid.)

Het Hof heeft  op de opwerpingen van de vaders 
geantwoord als volgt:

-“Toestemming van de vader eisen zou hierop 
neerkomen dat hem een vetorecht wordt toegekend 
waardoor hij zijn vrouw zou kunnen verplichten haar 
zwangerschap te voleindigen.”

-“De weigering van de 
wetgever om aan de man 
een dergelijk strafrechtelijk 
gesanctioneerde macht 
over de vrouw toe te 
kennen is verantwoord 
omwille van de objectieve 
verschillen die tussen hen 
bestaan ten gevolge van 
de betrokkenheid van de 
persoon zelf van de vrouw 
bij de zwangerschap en bij 
de bevalling waartoe deze 
normaliter leidt.” 

(Arrest arbitragehof nr. 39/91 d.d. 19.12.1991 
nr.6.B.11, p.42.) 

Het Hof verwijst dan naar de parlementaire 
voorbereiding waaruit zou blijken dat de wetgever 
zich heeft  uitgesproken in de overtuiging dat, zo 
citeren we: 
“tot een zwangerschapsafb reking in optimale 
omstandigheden niet kan besloten worden dan na 
raadpleging van de man wiens vaderschap niet wordt 
betwist, doch dat hij de afwezigheid van raadpleging 
niet juridisch behoefde te sanctioneren.” 
(Arrest arbitragehof nr.39/91 d.d. 19.12.1991 
nr.6.B.12, p.42.) 

De wetgever is uitgegaan van het feit - zo argumenteert 
het Hof verder - dat er zich verschillende feitelijke 

De rechten van de vader
Sommige mensen raadplegen Pro Vita voor meer infomatie over het recht van de vader op hun ongeboren kind. 
Het antwoord dat de vader geen rechten meer heeft  sinds de invoering van de abortuswet in 1990 wordt vaak op 
ongeloof onthaald. Nochtans is Pro Vita destijds met andere verenigingen en andere medestanders – waaronder 
aanstaande vaders – naar het Arbitragehof gegaan om te proberen de wet te vernietigen.
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situaties kunnen voordoen naargelang de zwangere 
vrouw en de vader al dan niet een goede relatie 
hebben. In het eerste geval zou een bepaling die de 
voorlichting van de vermoedelijke vader verzekert, 
overbodig zijn geweest. In het tweede geval heeft de 
wetgever de kans, dat de bezwaren van de vader de 
moeder van haar voornemen af zou brengen, illusoir 
kunnen achten. 
(Arrest arbitragehof nr. 39/91 d.d. 19.12.1991 
nr.6.B.12, p.43.)

Het is logisch dat een vader evenveel recht heeft op 
zijn kindje als de moeder, maar dat is in de praktijk 
dus helemaal niet het geval. Door het feit dat de vrouw 
het kindje in zich draagt, houdt men enkel rekening 
met het “persoonlijkheidsrecht” van de moeder, en 
de inspraak, de wensen, of de rechten van de vader 
komen niet aan bod. 

Ondanks het feit dat een embryo of een foetus een 
ander individu is dat zich enkel maar tijdelijk in de 
schoot van de moeder bevindt, mag de moeder toch 
volledig onafhankelijk beslissen over het al dan niet 
voortbestaan van het prille leven, ongeacht wat de 
mening van de vader ook is.

In alle rechtszaken uit het verleden waar de vader zijn 
recht op het vaderschap van zijn ongeboren kindje 
wou laten gelden, heeft de vader aan het kortste eind 
getrokken, en had de moeder het recht om hun kindje 
te laten aborteren. Uit bovengenoemde argumentatie 
blijkt dat men het standpunt en de overwegingen van 
de makers van de wet van 1990 heeft gevolgd en de 
vader rechteloos heeft gemaakt ten opzichte van hun 
verwekt en ongeboren kind. 

Dat zulke situatie een ernstige bedreiging kan 
betekenen voor de goede relatie tussen de vader en de 
moeder, lijdt geen twijfel.  Zulke onenigheden kunnen 
een huwelijk onherstelbaar ontwrichten, en zelfs 
het samenleven van beide echtgenoten onmogelijk 
maken. De enige manier om zulke dilemma’s te 
vermijden, is de abortuswet terug te draaien zodat 
abortus opnieuw verboden is. Daardoor krijgt ieder 
ongeboren kind opnieuw het wettelijk statuut van 
een derde betrokken persoon. Slechts dan zal men 
rekening kunnen houden met de rechten van alle 
betrokken personen: de vader, de moeder, en het 
ongeboren kind. 

(Juridische bron: Vincent Van Britsom, master in de rechten)

[...] Abortus is een directe aanval op 
het leven die tegelijkertijd vrouwen 
verwondt en gezinnen ondermijnt.  
Het is niet alleen een privéaangele-
genheid: het roept verontrustende en 
fundamentele vragen op over broeder- 
schap, solidariteit en betrokkenheid 
van de gemeenschap.  Abortus is ook 
een kwestie van sociale rechtvaardig-
heid.  Men kan inderdaad niet voorbij- 
gaan aan het feit dat de abortuscijfers 
veel hoger zijn onder de armen en 
minderheden en dat deze interventie routinematig 
wordt gebruikt om kinderen te elimineren die met 
een handicap zouden worden geboren.

 In plaats van verdere uitbreidingen van abortus en 
anticonceptie verplicht te stellen, zoals hij beloofde, 
hoop ik dat de nieuwe president en regering zullen 

samenwerken met de kerk en andere 
mensen van goede wil. Ik hoop dat 
er een discussie kan ontstaan over de 
complexe culturele en economische 
factoren die tot abortus leiden en 
gezinnen ontmoedigen. Ik hoop ook 
dat we kunnen samenwerken om 
eindelijk een samenhangend gezinsbe-
leid in dit land te introduceren dat het 
cruciale belang van sterke huwelijken 
en sterk ouderschap voor het welzijn 
van kinderen en de stabiliteit van 

gemeenschappen erkent. Als de president, met vol- 
ledig respect voor de godsdienstvrijheid van de kerk, 
deze discussie zou aangaan, zou dat een heel eind op 
weg zijn om het sociale evenwicht te herstellen en de 
noden van ons land te genezen. [...]

Krachtige woorden van Mgr. Gomez

Bron: https://www.ifamnews.com/

Monseigneur José Horacio Gómez, voorzitter van de Amerikaanse bisschoppenconferentie, uitte scherpe kritiek op 
de nieuwe Amerikaanse president in een verklaring bij de inhuldiging van de 46e president van de Verenigde Staten 
van Amerika, Joseph R.Biden Jr., op 20 januari 2021.  Hier lees je de belangrijkste punten:
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Bron: I.M.

De uiteindelijke wet
       Er is slechts één ding dat echt de moeite waard is, 

en dat is God liefh ebben en dienen, 
want Zijn tempel is stevig gegrondvest 

op de rots van de eeuwigheid. 

Zelfs als wij Hem vergeten, 
dan kan Hij ons nog niet in de steek laten, 

Hij behoedt ons op al onze wegen! 

In Zijn grenzeloze barmhartigheid 
heeft  Hij aan ons, door Zijn Zoon Jezus Christus, 

Zijn diepste Wezen onthuld: 

Liefde in de zuiverste vorm, 
waarvan de zwakke menselijke geest 

zich onmogelijk een beeld kan vormen. 

Het is een Liefde die niet afneemt, 
maar waarvan de intensiteit 

door de eeuwen heen onveranderd blijft .

Wij allen worden geroepen om te leven 
volgens Zijn Heilige Wil 

die de vervulling is 
van ons brandend verlangen 
naar erkenning en tederheid! 

We zijn geroepen 
om deze rijkdom aan geestelijk inzicht uit te dragen 
en ons gedrag te funderen op Gods uiteindelijke wet 

die haar vervolmaking vindt in de Liefde.

Een Liefde die de verloren mens zoekt en redt, 
een Liefde die grenzen van haat en wantrouwen overstijgt, 

een Liefde die niet veroordeelt, 
maar er slechts naar verlangt mensen te omarmen 

die nu doelloos rondzwerven 
op velden van eenzaamheid en wanhoop, 

of die hunkeren naar warmte en geborgenheid 
in een wereld bevroren door zelfzucht en moreel verval.

We zijn dan ook geroepen om Gods handen te zijn, 
die zich uitstrekken naar de uitgestoten mens, 

die aan armen de Blijde Boodschap verkondigen, 
de hongerigen voeden en de onderdrukten bevrijden, 

want elke mens is kostbaar in Gods ogen, 
elke mens is uitgenodigd op het feest 

dat door de Hemelse Vader zo zorgzaam is voorbereid, 
omdat Hij wanhopig verliefd is op de hele mensheid!

Lezers schrijven...
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Het overschrijvingsformulier wordt steeds meegestuurd om een 
vrijwillige gift  over te maken. Ledenbijdrage 15 euro (Nederland: 20 euro)

�          BE13 4050 1279 5139 | KBC | BIC KREDBEBB
Gezin & Leven wordt opgestuurd naar al onze weldoeners.

Maandelijks wordt er ook een H. Mis opgedragen voor al onze weldoeners.
Artikels mogen overgenomen worden mits bronvermelding.

Bescherming van persoonlijke gegevens: Pro Vita - Gezin & Leven vzw gebruikt de naam en het adres van haar lezers 
om hen het tijdschrift  Gezin & Leven op te sturen, in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens. Volgens deze bepaling heeft  elke lezer het recht om te worden geïnformeerd over de inhoud van 
deze gegevens en, indien nodig, deze te laten wijzigen of verwijderen, door contact op te nemen met ons.

Kantooruren: 9u - 16u30 
�         + 32 (0)15/42.28.14 
�        info@provita.be

www.provita.be
www.wondervanhetleven.be

www.echteliefdewacht.be
www.unplanned.be

Blijf geven voor het leven van de kleinsten�                 

Blijf ons helpen! Enkel dankzij uw gebed en steun kunnen wij ons werk verder zetten. Doe een gift of 
geef je bank een doorlopende opdracht om ons maandelijks te steunen. Van harte dank!

40 DAGEN VOOR HET LEVEN
Doe mee met onze gebedsactie om het onrecht van 

abortus te stoppen!

Van 17 februari tot 28 maart 2021

Schrijf je in via onze website: www.40dagenvoorhetleven.be


