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Vragen van het lid Arib (PvdA) aan
de ministers van Justitie en van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
over het te vondeling leggen van
baby’s. (Ingezonden 16 september
2009)

1
Hebt u kennisgenomen van het
bericht dat een baby te vondeling is
gelegd in Utrecht?1

2
Hebt u een overzicht van hoeveel
baby’s per jaar in Nederland te
vondeling worden gelegd? Herinnert
u zich de eerdere schriftelijke vragen
waarin u aangaf dat niet wordt
geregistreerd hoe vaak baby’s te
vondeling worden gelegd?2 Is het
nog steeds zo, dat niet wordt
bijgehouden hoe vaak en onder welke
omstandigheden baby’s te vondeling
worden gelegd? Zo ja, vindt u dit
verantwoord en bent u bereid een
overzicht samen te stellen van het
aantal baby’s dat de afgelopen vijf
jaar in Nederland te vondeling is
gelegd en onder welke
omstandigheden?

3
Hebt u een beeld om welke vrouwen
of meisjes het gaat die hun kind te
vondeling leggen en wat hun
beweegredenen zouden kunnen zijn?
Zo nee, bent u bereid hier een
onderzoek naar te laten doen? Hoe
kan het dat deze vrouwen gedurende
de hele zwangerschap ongezien of

ongemerkt blijven voor de
zorgverleners, zoals huisartsen,
verloskundigen en anderen?

4
Deelt u de mening dat vrouwen die
hun baby te vondeling leggen vaak
uit wanhoop handelen en niet altijd in
staat zijn voor het kind te zorgen? Zo
ja, bent u bereid een voorziening te
treffen waar deze vrouwen eventueel
anoniem kunnen bevallen wanneer zij
in een ernstige noodsituatie verkeren
en er reeds bij voorbaat van
overtuigd zijn dat zij hun kind niet
willen of kunnen verzorgen?

5
Ziet u hier een taak weggelegd
voor FIOM-huizen en
Vrouwenopvanghuizen? Deelt u de
mening dat hulp aan deze categorie
vrouwen gedurende de
zwangerschapsperiode aangewezen
is, evenals het treffen van een
eventuele voorziening voor het
redden van deze kinderen?

6
Hoeveel secties zijn sinds de
beantwoording van de
bovengenoemde schriftelijke vragen
verricht op kinderen tot twee jaar en
of sprake is van toename? Zo ja, wat
is de verklaring hiervoor?

7
Bent u bereid de reeds bestaande
ervaringen in het buitenland, zoals
België en Duitsland, met een

«vondelingenluikje» te onderzoeken
en de Kamer hierover te informeren?
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