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b Telkens als er een baby wordt gevonden in de vondelingenschuif, laait de discussie over discreet bevallen in ons land op. Nu lijkt er
eindelijk schot in de zaak te komen: het onderwerp staat volgende week op de agenda van de commissie Justitie.

Sp.a-kamerlid Karin Jiroflée zal er haar wetsvoorstel verdedigen. "Als iemand op dit moment ongewenst zwanger wordt, en abortus
is geen optie, dan zijn er twee mogelijkheden: of men bevalt in Frankrijk, waardoor er geen enkele verwijzing naar de moeder op de
geboorteakte komt, of men bevalt in België, waardoor de naam van de moeder sowieso op de geboorteakte komt. Een middenweg is
er niet. Daarom doen wij het voorstel om discreet te kunnen bevallen: zo kunnen - vaak kwetsbare - meisjes bevallen met de nodige
psychologische en medische omkadering, maar hebben zij de keuze om hun naam niet op de geboorteakte te laten vermelden.

De band blijft echter behouden: als het kind op latere leeftijd belangstelling krijgt om de identiteit van de moeder te kennen, dan
kunnen die gegevens - op voorwaarde dat ook de moeder haar toestemming geeft - worden vrijgegeven vanaf de leeftijd van 16 jaar."

Het voorstel van N-VA en CD&V sluit daarbij aan. Volgens Valerie Van Peel (N-VA) moeten de gegevens over moeders van
vondelingen worden bijgehouden door een onafhankelijke instantie. "Die kan als tussenpersoon optreden wanneer het kind de
identiteitsgegevens opvraagt. In bepaalde gevallen verkeert de moeder zo veel jaar na de geboorte in een volledig andere situatie, in
andere gevallen heeft zij ook dan nog geen nood om het kind te zien. Ook dat proces heeft de nodige omkadering nodig. Hoe dan ook
stellen wij de rechten van het kind voorop."

De concrete uitwerking is volgens Karin Jiroflée nog niet aan de orde. "Het belangrijkste is nu dat er een regeling kómt. Hoe we die
implementeren, daar moeten we in alle rust over debatteren."

(dvd)
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