
Factsheet

Demonstraties bij abortusklinieken
Vrijheid van meningsuiting en het recht om te demonstreren versus de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Aanleiding
Bij openbare manifestaties komen situaties voor waarbij de uitoefening van het grondrecht door de ene burger 
schuurt met een grondrecht van een andere. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij demonstraties bij abortusklinieken, 
waar het demonstratierecht en de vrijheid van meningsuiting van demonstranten indringend in contact komt 
met het grondrecht van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekende cliënten. Gemeenten 
nemen ieder voor zich maatregelen en komen met oplossingen die in het veld wisselend zijn ontvangen en op 
dit moment worden aangevochten bij de rechter. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organi-
seerde een expertmeeting voor gemeentejuristen, beleidsadviseurs openbare orde en veiligheid, beleidsadvi-
seurs politie, openbaar ministerie. Dit fact sheet geeft een overzicht van de belangrijkste uitkomsten en inzich-
ten en formuleert enkele adviezen die gemeenten in de praktijk kunnen toepassen.

Conclusies
• Onze Grondwet in combinatie met de Wet openbare manifestaties (Wom) zorgt voor een zeer sterke en 

strenge verankering van het demonstratierecht: de burgemeester heeft geen enkele bevoegdheid om  
op basis van de inhoud een demonstratie te beperken, te verbieden of te beëindigen.

• Het verdient aanbeveling om de begrenzing van een demonstratie bij een abortuskliniek niet te zoeken in 
nadere interpretatie van beperkingsgronden in de Wom, maar in de afweging van botsende grondrechten. 
Om precies te zijn: de afweging tussen enerzijds het demonstratierecht en de vrijheid van meningsuiting van 
de demonstranten en anderzijds het recht van  kliniekbezoeksters op eerbiediging van hun persoonlijke 
levenssfeer en hun recht om gebruik te maken van medische zorg op grond van de Wet afbreking zwanger-
schap. 

• Het EVRM geeft de ruimte voor deze afweging; de Wom met zijn scherp gedefinieerde en limitatief opge-
somde beperkingsgronden biedt weinig bewegingsruimte.

• Er zit op dit punt een ongemakkelijkheid in onze nationale wetgeving. Dat pleit voor een verfijning die 
de positie van de persoonlijke levenssfeer versterkt.

• Er lopen nog gerechtelijke procedures, de jurisprudentie moet zich verder uitkristalliseren en er loopt 
onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de wetgeving.

• In de tussentijd moeten gemeenten zelf, waar juridisch mogelijk, hun weg vinden hoe de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer een volwaardige plek te geven in de belangenafweging bij aanvragen voor 
demonstraties bij abortusklinieken
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• Daarbij geldt dat een algemene richtlijn niet mogelijk is. Elke (aanmelding van een) manifestatie moet op 
zijn eigen merites worden beoordeeld.

• Het is de burgemeester toegestaan om de ervaringen met eerdere manifestaties te betrekken bij de afwe-
ging.

• Gemeenten kiezen in de regel voor de dialoog, waarbij ze in goed overleg tot oplossingen komen. Die 
kunnen in de praktijk neerkomen op een demonstratievak, een afstandscriterium of een zone, waar redelij-
kerwijs mogelijk binnen zicht- en geluidsafstand van de kliniek.

• Dit komt overeen met de praktijk in enkele andere landen

Achtergrond
Michiel Geuzinge, senior beleidsadviseur openbare orde en veiligheid bij de VNG, leidt de bijeenkomst in: de 
burgemeester heeft de verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde en heeft daartoe 
diverse bevoegdheden toegekend gekregen. Die zijn gericht op het tegengaan van overlast, ordeverstoringen, 
het voorkomen van gevaar en het waarborgen van een ordelijk verloop van het dagelijks leven.  
Wanneer deze bevoegdheden worden uitgeoefend, kunnen grondrechten van burgers in grote mate worden 
ingeperkt. De ruimte die de burgemeester op dit gebied heeft is daarom begrensd. Op de overheid 
rust immers de verplichting om zich in beginsel te onthouden van handelingen die de (klassieke) grondrechten 
van burgers aantasten, de zogenaamde negatieve verplichting. 
  
Er is ook een andere grondrechtelijke dimensie die de burgemeester dient te betrekken bij zijn handelen. 
De overheid heeft ook een positieve verplichting: om actief te handelen om het zo mogelijk te maken dat een 
burger een (klassiek) grondrecht kan uitoefenen. “Om te voorkomen dat ze in de harde werkelijkheid dode 
letters blijven.”1 Dat betekent dat de burgemeester in de omstandigheid kan geraken dat hij actief moet han-
delen ter waarborging van bepaalde rechten en vrijheden. 

De casus “Demonstraties bij abortusklinieken”
Sinds 1984 is de Wet afbreking zwangerschap van kracht die de abortushulpverlening in Nederland regelt. Een 
zwangere vrouw kan ervoor kiezen om haar zwangerschap af te breken en Nederland heeft vijftien abortuskli-
nieken. Abortus is al enkele decennia onderwerp van maatschappelijke discussie. De laatste jaren is een toe-
name van langdurige acties en manifestaties. Tegenstanders staan regelmatig bij klinieken om hun standpunt 
kenbaar te maken. Ze proberen ongewenst zwangere vrouwen die op kliniekbezoek gaan aan te spreken om ze 
hulp en advies te bieden met als doel ze af te laten zien van de behandeling. De directe persoonlijke benade-
ring leidt nog wel eens tot incidenten. Media berichten over het blokkeren van de toegang van klinieken, intimi-
datie van werknemers. Klinieken melden dat bezoekende vrouwen aangeven op een als zeer indringend en 
soms zelfs intimiderend ervaren manier benaderd te zijn. In een aantal gevallen roepen de demonstraties hef-
tige reacties op van omstanders die het niet eens zijn met de boodschap. 
 
Burgemeesters2 zijn genoodzaakt om op te treden om wanordelijkheden te voorkomen en om de toegang tot 
de kliniek te garanderen. Om de veiligheid van vrouwen in een kwetsbare situatie te waarborgen, zijn maatrege-
len getroffen als het instellen van een afstandscriterium, een demonstratievak of een zone rond een kliniek 
waarbinnen niet gedemonstreerd mag worden.
 
De minister van VWS heeft in antwoord op Kamervragen aangegeven dat vrouwen in alle vrijheid een zwanger-
schapsafbreking moeten kunnen overwegen en toegang moeten hebben tot abortuszorg. Hij vindt het zeer 
kwalijk als vrouwen die op het punt staan een abortuskliniek te bezoeken worden lastiggevallen, maar dat heeft 
van rijkswege niet tot concrete maatregelen of wetgeving geleid.  De rechtbank Noord-Holland heeft in voorlo-
pige voorziening geoordeeld dat een door de gemeente Heemstede ingestelde combinatie van een demon-
stratievak en afstandscriterium een gerechtvaardigde beperking van het betogingsrecht is. De reacties in het 
veld op deze uitspraak zijn wisselend en er is bezwaar tegen aangetekend. De verwachting is dat ook tegen 
andere beperkingen  procedure zullen  worden aangespannen.

1 Ernst M.H. Hirsch Ballin, Hoofdstuk 1 - Grondrechten, in: E.M.H. Hirsch Ballin en G. Leenknegt (red.), Artikelsgewijs commentaar op 
de Grondwet, webeditie 2021 (www.Nederlandrechtsstaat.nl).

2 Strikt genomen is het de burgemeester die hiertoe besluit. Uitzondering is Arnhem, waar het college van b en w een vergunning-
plichtig gebied heeft aangewezen rondom de abortuskliniek voor het innemen van een standplaats met een ideëel doel.
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Voorlopig nog onduidelijkheid 
Het kan geruime tijd duren voordat de jurisprudentie hieromtrent is uitgekristalliseerd en het lijkt er niet op dat 
de landelijke politiek op korte termijn met concrete maatregelen komt. Gemeenten zullen in de tussentijd aan-
gesproken worden op hun handelen of juist het gebrek daaraan. Het onderwerp leent zich er daarom goed voor 
om verder verdiepend met elkaar te bespreken in deze expertsessie en om bestuurders, juristen en beleidsadvi-
seurs actuele kennis en algemene aanknopingspunten mee te geven.  

De wettelijke kaders van het demonstratierecht
mr. dr. Berend Roorda, Universitair docent aan faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, 
doet in opdracht van BZK onderzoek naar recente demonstratierechtelijke en vergaderingsrechtelijke vraag-
stukken. 

Noor Swart, onderzoeksassistent bij het Centrum Openbare Orde en Veiligheid, doet als onderdeel van 
bovengenoemde opdracht van onderzoek naar de praktijk in andere landen en naar de juridische houdbaar-
heid van bufferzones bij abortusklinieken. Zij schetsen het volgende beeld:

Het recht om te demonstreren is stevig verankerd in artikel 9 van de Grondwet en in internationale verdragen. 
De definitie van een grondwettelijk beschermde demonstratie: het moet gaan om twee of meer personen, die 
in het openbaar gemeenschappelijk een mening tot uitdrukking brengen (“collectiviteit, openbaarheid en 
meningsuiting”). De meningsuiting mag kwetsen, choqueren, verontrusten (Europese Hof voor de Rechten van 
de Mens (EHRM)).

De primaire taak van de overheid is om het recht op demonstraties te eerbiedigen, te beschermen en te facili-
teren. De burgemeester moet zich zo veel als redelijkerwijs mogelijk inspannen om een demonstratie doorgang 
te laten vinden binnen zicht- en geluidsafstand – ‘within sight and sound’ – van het doel waartegen de demon-
stranten zich richten. Dat brengt ook een serieuze inspanningsverplichting met zich mee om voldoende politie-
capaciteit te vinden om een demonstratie te beschermen tegen een vijandig publiek.

De burgemeester mag zich niet bemoeien met de inhoud van een demonstratie: hij mag geen inhoude-
lijke beperkingen opleggen en bovendien mag hij een demonstratie uitsluitend beperken vanwege 
niet-inhoudelijke redenen. 

Als een demonstratie niet (meer) het karakter heeft van een gemeenschappelijke meningsuiting en andere 
elementen, zoals feitelijke dwang, gaan overheersen, valt deze niet meer onder de grondwettelijke bescher-
ming van het demonstratierecht. Een voorbeeld hiervan is de blokkadeactie van de zogenoemde blokkeerfrie-
zen. Een samenscholing valt ook niet onder het recht van demonstratie. 

De Wet openbare manifestaties (Wom) geeft de nationale kaders. Er geldt een kennisgevingplicht en de wet 
formuleert gronden voor een beperking, verbod of beëindiging: om reden van volksgezondheid, verkeer en 
wanordelijkheden (let op: wanordelijkheden begaan door de demonstranten zelf).

De officier van justitie mag optreden tegen strafbare feiten, bijvoorbeeld het aanzetten tot haat, discriminatie, 
opruiing en bedreiging. De hoofdregel is dat alle gedragingen die door de formele wetgever strafbaar zijn 
gesteld, ook strafbaar zijn tijdens een betoging. Let op: het optreden kan enkel repressief zijn en enkel tegen 
individuen.

In het geval van demonstraties bij een abortuskliniek gelden de beperkingsmogelijkheden van de Wom: 
gezondheid, verkeer, wanordelijkheden. De Rechtbank Limburg overwoog in 2019 dat de abortuskliniek een 
plaats is waarbij zwaardere voorschriften kunnen worden gesteld aan het recht om te demonstreren. De burge-
meester van Roermond had in die zaak bepaald dat de anti-abortusdemonstratie aan de overzijde van de straat 
dient plaats te vinden. De rechter achtte dit gerechtvaardigd. Bij dit oordeel speelde ook een rol dat bij een 
vorige anti-abortusdemonstratie een demonstrant een voorschrift had overtreden en bezoekers van de abortus-
kliniek de wijze van demonstreren als zeer hinderlijk hadden ervaren (ECLI:NL: RBLIM: 2019:2138).

De Rechtbank Noord-Holland acht een door de burgemeester van Heemstede ingestelde combinatie van 
afstandscriterium van 25 meter aan de achterkant en het aanwijzen van een plek voor demonstranten aan de 
voorkant gerechtvaardigd. De voorzieningenrechter overweegt onder meer dat het aanspreken van individuele 
personen, in dit geval bezoeksters van de abortuskliniek, niet onder het betogingsrecht valt. Het als onderdeel 
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van een demonstratie gemeenschappelijk aanspreken van de bezoeksters op hun individuele gebruik van 
de abortuskliniek is volgens de rechter verder een wanordelijkheid die een beperking rechtvaardigt op grond 
van de Wom omdat het de bezoeksters onevenredig hindert in hun vrijheid, in het bijzonder in het ongestoord 
gebruik maken van hun rechten uit de Wet afbreking zwangerschap. 
Het is daarbij nog steeds mogelijk voor de demonstranten om voldoende duidelijk op de openbare weg haar 
gemeenschappelijk beleefde gedachten en wensen op politiek of maatschappelijk gebied kan uitdragen aan 
voorbijgangers https://ECLI:NL:RBNHO:2020:5579.

Voor beide uitspraken geldt dat ze in voorlopige voorziening zijn gedaan. Er lopen diverse bodemprocedures. 
De uitspraken zijn ook genuanceerd ontvangen in het veld, onder andere vanwege interpretaties van de 
reikwijdte van de demonstratievrijheid en het wanordelijkhedenbegrip. De jurisprudentie is nog niet uitgekris-
talliseerd.

Er is ook gekeken naar alternatieve beperkingsmogelijkheden. Zo zijn er uit het verleden voorbeelden van rech-
ters die in een civiele procedure (onrechtmatige daad) vanwege het veroorzaken van onrechtmatige hinder 
door demonstranten een bufferzone hebben ingesteld bij een abortuskliniek of andere beperkingen hebben 
opgelegd. De Europese Commissie voor de Rechten van de Mens vond in een eerdere situatie dat een derge-
lijke beperking voldoet aan de voorwaarden van artikel 10 lid 2 EVRM, omdat zij dient ter bescherming van de 
(grond)rechten van anderen, in dit geval die van de bezoekers van de abortuskliniek (Van den Dungen tegen 
Nederland). De inperking moet wel voldoen aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. 

Hierbij moet benadrukt worden dat het EVRM weliswaar als beperkingsgrond kent ‘de rechten en vrijheden van 
anderen’, maar dat de Nederlandse Grondwet en de Wet openbare manifestaties die beperkingsgrond niet 
uitdrukkelijk heeft opgenomen. In dat geval dient volgens het EVRM de meest beschermende regeling – in dit 
geval de nationale regeling – te prevaleren. Voorlopige conclusie: de beperkingsmogelijkheden zijn beperkt.

Een blik over de grens
Sommige landen kennen bufferzones (’safe access zones’) van aanzienlijke omvang, zoals Australië, Canada, 
Engeland. Deze zones hebben in meerdere rechtszaken standgehouden. 

Andere landen achten bufferzones in strijd met de vrijheid van meningsuiting/demonstratievrijheid. Het 
Hooggerechtshof van de Verenigde Staten oordeelde in 2014 dat de overheid demonstranten niet het recht 
kan ontzeggen bij een kliniek te demonstreren, zolang er geen sprake is van het belemmeren van de toegang 
of het lastigvallen of intimideren van bezoekers. Er werd geoordeeld dat een bufferzone van ongeveer 11 meter 
een te grote inbreuk was met het recht op vrijheid van meningsuiting, omdat er gekozen was voor “the extreme 
step of closing a substantial portion of a traditional public forum to all speakers”, zonder het probleem te adres-
seren via alternatieve wegen die dit niet zouden doen. Het recht werd daarmee meer belemmerd dan noodza-
kelijk.

Meerdere staten in de VS kennen wel beperkingen van specifieke acties gericht op abortusklinieken, zoge-
naamde ‘bubble zones.’  Bubble zones zijn eigenlijk zwevende bufferzones – ze hebben dus betrekking op 
personen die zich binnen een bepaalde straal van de abortuskliniek bevinden. Ze zijn niet ‘gevestigd’, maar 
‘zwevend’. Zie de zaak Hill tegen Colorado (USA).

Er loopt een procedure bij de Europese rechter naar aanleiding van een bufferzone. Die gaat mogelijk nieuwe 
jurisprudentie opleveren. Het betreft een Engelse zaak (Dulgheria & Othova v. London Borough of Ealing)

Het perspectief van demonstranten
mr. Jelle Klaas is litigation director en advocaat in dienstbetrekking bij het Public Interest Litigation Project 
(PILP), een onderdeel van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). Het PILP verkent de 
mogelijkheden voor strategisch procederen voor mensenrechten in Nederland. Door het voeren van procedu-
res die leiden tot heldere uitspraken van rechters beoogt het PILP de uitoefening van grondrechten te verster-
ken.

Op papier is het demonstratierecht in Nederland goed geregeld. De overheid moet niet alleen het recht van 
demonstreren en het samenhangende recht op vrijheid van meningsuiting waarborgen, ook mogen er op de 
inhoud nooit vooraf beperkingen worden opgelegd. Bij ‘lastige’ meningen van een minderheid ziet ze echter 
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geregeld problemen ontstaan. Er is een krampachtige omgang met moeilijke boodschappen. Een goed voor-
beeld is demonstraties door tegenstanders van de figuur Zwarte Piet bij de intocht van Sinterklaas. Ze krijgen 
ver weg van de intocht een plek toegewezen, worden niet beschermd tegen tegendemonstranten en/of 
worden aan andere beperkingen onderworpen die geen grondslag hebben in de wet.

Jelle Klaas begrijpt het dilemma van de klinieken. Demonstraties die zich heel nadrukkelijk op personen richten, 
kunnen intimiderend overkomen, dat zie je bijvoorbeeld bij demonstraties bij locaties voor asielzoekers of bij 
het demonstratief barbecueën met varkensvlees in de nabijheid van een moskee door Pegida. Hij maakt zich 
alleen zorgen over de precedentwerking die uit kan gaan van algemene richtlijnen voor bufferzones. 
Boodschappen mogen ongemak veroorzaken. De benadering met het meeste perspectief is om in dialoog te 
gaan met initiatiefnemers en tot maatwerk te komen. 

Een goede vorm is die van het aanwijzen van een adequaat gelegen demonstratievak voor demonstranten met 
de afspraak om daarbinnen te blijven. De praktijk leert dat partijen er over het algemeen goed uitkomen. Deze 
vorm verschilt qua effect niet heel veel van een bufferzone, maar past qua benadering beter in de geest van het 
demonstratierecht: wat mag wel in plaats van wat mag niet.

Het perspectief van de abortusklinieken
Margreet Jansen is voorzitter van StiSAN: Stichting Samenwerkende Abortusklinieken/centra seksuele 
gezondheid Nederland, een samenwerkingsverband van 9 klinieken op het gebied van abortus hulpverlening. 
Ze is in het dagelijks leven directeur van abortuskliniek StimeZo Zwolle. Zij beschrijft de praktijk van demonstra-
ties bij abortusklinieken en de dilemma’s en uitdagingen die hieruit voortkomen. Wekelijks wordt er gedemon-
streerd bij abortusklinieken. Op sommige locaties is dat dagelijks het geval. Het aantal demonstraties neemt 
toe. Sommigen worden georganiseerd door buitenlandse organisaties. Nietsvermoedende bezoekende vrou-
wen worden persoonlijk aangesproken, krijgen informatiemateriaal in de hand gedrukt met soms indringende 
foto’s en krijgen ongevraagd advies aangeboden. Het is voorgekomen dat een buitenlandse bezoeker werd 
aangesproken door iemand die leek op een medisch expert en werd uitgenodigd in een busje waar ze een 
complete presentatie kreeg over de onwenselijkheid van abortus. Vrouwen ervaren de situatie als pijnlijk, som-
migen spreken van een traumatische ervaring. Patiënten komen soms overstuur in de kliniek, roosters worden in 
de war gegooid, de bedrijfsvoering heeft veel last van demonstraties. De klinieken lopen ook aan tegen ver-
schillen in aanpak door gemeenten. De politieke samenstelling van de gemeenteraad is soms van invloed op 
de aanpak die de gemeente kiest. De klinieken roepen op tot uniformiteit van beleid en meer aandacht voor 
het recht op privacy en de psychologische veiligheid van bezoekende vrouwen. 

Ze hebben geen behoefte aan tegendemonstraties of reuring.  Abortus is voor een individu een tragisch 
besluit, demonstranten maken het traumatisch.

Vragen  
Mag je in voorschriften de eis opnemen dat je mensen niet aanspreekt?
Het individueel aanspreken van bezoeksters, als dit los staat van de demonstratie, wordt beschermd door de 
vrijheid van meningsuiting. Meningsuitingen worden begrensd door het strafrecht, daar kan alleen achteraf 
tegen opgetreden worden door de officier van justitie. Individuele gedragingen kunnen een strafrechtelijk feit 
opleveren (hinderlijk volgen op de openbare weg is een overtreding). Pas wanneer gedrag of een patroon van 
gedragingen leidt tot structureel strafbaar gedrag dat ook onder de noemer ‘wanordelijkheid’ valt, zou moge-
lijk een beperking kunnen worden opgelegd. Maar dit is niet waarschijnlijk. De lat voor wanordelijkheid ligt 
hoog en is strenger dan risico op verstoringen van de openbare orde.

Valt geestelijke gezondheid ook onder gezondheid?
In de wetsgeschiedenis van de Wom wordt gesproken over bedreigingen voor de fysieke gezondheid, zoals 
met een epidemie. In de literatuur wordt gesteld dat geestelijk welbevinden of geestelijke gezondheid niet 
onder de reikwijdte van het gezondheidsbegrip van de Wom zou moeten vallen. 

Maakt het uit als je er elke week staat?
In de regel maakt dit niet uit. Alleen als de terugkerende aanwezigheid structurele gevolgen zou hebben op het 
gebied van verkeer, tot gevaren voor de publieke gezondheid leidt of tot wanordelijkheden die de demonstran-
ten zijn aan te rekenen. Het is wel toegestaan om de ervaringen bij eerdere demonstraties te betrekken bij de 
afweging.
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Hoe ga je om met demonstraties die ook het karakter van een evenement hebben?
De rechter heeft het toegestaan dat bij een demonstratie beperkingen zijn gesteld aan die onderdelen die 
onmiskenbaar het karakter van een evenement hadden. 

De afweging tussen demonstratierecht/vrijheid van meningsuiting enerzijds en bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer anderzijds wordt door de aanwezigen herkend. Het dilemma voor gemeenten is dat strafrecht 
alleen achteraf ingezet kan worden terwijl je vooraf balans wil. Enkele medewerkers van gemeenten geven een 
voorbeeld van hoe ze in de praktijk, door de dialoog aan te gaan met aanvragers, tot een goede oplossing zijn 
gekomen. Daar kwam de nodige creativiteit bij kijken, maar de uitkomst was een demonstratievak, een buffer-
zone op maat of een combinatie. Het succes zit in de gekozen benadering, niet door van tevoren al te kiezen 
voor een bepaalde vorm. 

Afsluiting Humanistisch Verbond
Christa Compass, directeur van het Humanistisch Verbond, sluit af. Vorig jaar heeft het Humanistisch Verbond 
naar aanleiding van dit vraagstuk een brief gestuurd aan alle burgemeesters en gemeenteraden met een abor-
tuskliniek in hun grenzen. Dat initiatief heeft ertoe geleid dat de VNG deze expertmeeting heeft georganiseerd. 
Zij herhaalt nogmaals dat iedereen het recht heeft om te demonstreren, maar vrouwen moeten veilig en onge-
stoord de kliniek kunnen bezoeken. Het Humanistisch Verbond is op basis van de ervaringen in andere landen 
voorstander van bufferzones. Zij doet een klemmend beroep op gemeenten en burgemeesters om te bewerk-
stelligen dat de privacy van vrouwen die een abortuskliniek willen bezoeken is gegarandeerd.

Een woord van dank
De VNG dankt de sprekers voor hun bijdrage aan de expertmeeting:
• mr. dr. Berend Roorda en Noor Swart namens de Rijksuniversiteit Groningen/Centrum Openbare Orde en 

Veiligheid
• mr. Jelle Klaas namens het Public Interest Litigation Project (PILP) van het Nederlands Juristen Comité voor 

de Mensenrechten (NJCM).
• Margreet Jansen namens de StiSAN: Stichting Samenwerkende Abortusklinieken/centra seksuele gezond-

heid Nederland
• Christa Compass, Humanistisch Verbond

Den Haag, mei 2021
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