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Wie is de eigenaar van het
regenboogkind?

Eiceldonor, spermadonor, draagmoeder, homostel, 5o+ moeder, vier ouders. Laten
we niet vergeten de rechten van het kind ook te regelen, schrijft Larissa pans.

De voortplantingsindustrie.dendert voort. En de politiek gedoogt. Terwijl ze juist
nieuwe grenzen moet stellen!

e internationale handel
in commerciële eicel-
len, zaad en zelfs em-
bryo's groeit - en nie-
mand heeft er vat op.
Nederlandse vrouwen
in de veertig en vijftig
kopen voor duizenden

euro's buitenlandse eicellen in een Spaan-

se of Griekse vruchtbaarheidskliniek. Zo

zien ze hun kinderwens alsnog in vervul-
ling gaan. Het is maakbaar ouderschap in
optima forma - en de Nederlandse veertig-
plus vrouwen staan daarin niet alleen. Ho-
mostellen huren een Amerikaanse draag-
moeder in (kosten: circa 1OO.OO0 euro);
vrouwen vriezen rond hun vijfendertigste
hun eicellen in; onvruchtbare stellen roe-
pen via Facebook onbekende vÍouwen op
een eicel afte staan; een homostel bundelt
zijn krachten met een lesbisch stel, waar-
door hun kindje vier ouders krijgt.
Het aantal baby's dat wordt geboren uit
Nederlandse veertig- en vijftigplus vrou-
wen die gedeeltelijk ofgeheel niet gene-

tisch aan hen verwant zijn, stijgt (zie ka-
der). Nederlandse gynaecologen en verlos-
kundigen hebben steeds vaker met hen te
maken. Weliswaar mag je in Nederland
niet zwanger raken met behulp van ano-
nieme zaad- en eicellen; mag je ze niet ko-
pen en mag je boven je vijftigste niet op
kunstmatige wijze nog moeder worden,
maar is dat gebeurd in het buitenland, dan
kan er niet veel tegen worden gedaan.
Hetzelfde geldt voor commercieel draag-
moederschap: in Nederland is dat niet toe-
gestaan, maar reizen Nederlanders afnaar
Amerika ofGeorgië voor deze reproductie-
ve diensten, dan worden ze niet tegenge-
houden.'Nederlandse vruchtbaarheids-
toeristen'worden ze ook wel genoemd,
een term waar ze zelf van gruwen. Alsofje
op zonvakantie gaat en als souvenir een
baby meeneemt.

En waïtloet dèTleclerlandse politiek? Die
hangt naar goed Nederlands gebruik het
gedoogbeleid aan. Blij zijn de politici niet
met de groeiende groep Nederlandse
vruchtbaarheidstoeristen en de baby's die
zijn ontstaan uit eiceldonatie en commer-
cieel draagmoederschap, maar verbieden
doen ze het ook niet. Er is tenslotte vrij
verkeer van goederen en diensten binnen
de Europese Unie, en is het krijgen van een
kind niet een privé-beslissing?
Toch, politici zouden als ideaal moeten
hebben dat ze de samenleving willen
vormge\ren. Dat ze hun invloed en vaardig-
heden willen inzetten om nieuwe ontwik-
kelingen in goede banen te leiden. Dat de-
genen die nog niet voor zichzelfkunnen
opkomen, op hun volle aandacht en denk-
kracht kunnen rekenen. Dat er zoiets is als
een overstijgend, maatschappelijk belang
in plaats van een partij- ofeen ideologisch
belang.
Dat geldt ook - en zeker - voor de kinderen
uit regenbooggezinnen, de kinderen gebo-
ren uit eiceldonatie en/ofzaaddonatie, de
kinderen van late moeders en van stellen
met vruchtbaarheidsproblemen en voor de
kinderen die worden geboren uit commer-
cieel draagmoederschap.
Omdat de Nederlandse politiek zich niet

van haar taak kwijt - waar is het democra-
tisch debat over dit onderwerp, waar blij-
ven het beleid en de regels? - zetten rech-
ters nieuwe normen uit en bakent jurispru-
dentie de grenzen af. En zo belanden ba-
by's en kinderen als speelbal in veelal on-
verkwikkelijke rechtszaken.
Neem baby Hayley. Een getrouwd homos-
tel uit Enschede werd in mei 2Ol7'wensva-
ders'van dochtertje Hayley. Zij vonden een
Nederlandse draagmoeder bereid hun kind
te dragen tegen een vergoeding. Eén van
de twee homo's leverde het zaad, de draag-
moeder gebruikte haar eigen eicel. Zo werd
zij de biologische moeder. Het drietal sprak
af dat de vrouw, na de inseminatie van het
donorzaad, enkel'veilige seks' zou hebben
met haar man, zodat hij niet de vader kon
zijn. De mannen richtten een kinderkamer
in, onderhielden een hartelirk contact met
de draagmoeder en mochten bij de beval-
ling zijn.

Baby Hayley werd geboren en kwam bij het
stel in Enschede te wonen. Tot de draag-

: moeder plotseling om een DNA-test vroeg:
I het kind bleek toch te zijn verwekt door

haar echtgenoot. Beiden eisten daarop hun
, biologische dochter terug. De rechter gaf
: de draagmoeder gelijk en nadat Hayley

twee weken bij haar wensvaders had ge-
woond, haalde Jeugdzorg het meisje weg
en bracht het terug naar haar biologische
ouders. Uiteraard tot groot verdriet van de
wensvaders.
Waar het meisje het beste af is, is moeilijk
te zeggen: bij haar wensvaders ofbij haar
biologische ouders. Eén ding is wel zeker:
getouwtrek om een kind is altijd onwense-
lijk. En door het ontbreken van regels, en

I de daarop volgende informele manier van
regelen, is de kans op conflicten en ver-

I warring groot.

I die verschillende groepen die met
elkaar een gezin vormen is een
veelkleurige realiteit in een samen-

Ieving waarin mensen opener voor hun
kinderwens uitkomen en waarin er ook
veel meer mogelijk is dan vijftig jaar gele-
den. Dat is een mooie verworvenheid. An-
derzijds kunnen de nieuwe vruchtbaar-
heidsmogelijkheden ook een bittere strijd
opleveren rondom'eigendomskwesties'
van de al dan niet gekochte baby's. Voor
deze kinderen zijn er nieuwe maatregelen
nodig, om hun belangen goed te kunnen
behartigen.
Dat vond de Commissie Staatsherijking
Ouderschap ook; anderhalfjaar geleden
kwam zij met een dik rapport vol concrete
voorstellen en adviezen aan de Nederland-
se politiek, waarin het belang van het kind
centraal wordt gesteld. Dat is een belangrij-
ke aanbeveling, en die werd dus al eind
2O16 gedaan door een staatscommissie
waarin juristen, ethici, sociologen, peda-
gogen en gynaecologen zitting hadden.
Neem bijvoorbeeld de'ontstaanswijze' van
donorkinderen. Wellicht vinden zij later
dat ze niet op deze wijze verwekt hadden
willen worden. Zij kunnen vinden dat hen
willens en wetens het recht is ontnomen
om hun biologische vader en/ofmoeder te
kunnen achterhalen.
Datvinden de zogenaamde KID (kunstma-



tige inseminatie donor)-kinderen nu ook:
deze kinderen werden vanafde jaren ze-
ventig tot 2OO4geboren metbehulp van
zaad van anonieme donoren. Volgens
schattingen zijn er veertigduizend KID kin-
deren in Nederland. De woedende reacties
van deze inmiddels volwassen donorkin-
deren hebben tot een debat over het be-
lang van het ongeboren kind geleid en ten
slotte tot het opheffen van de anonimiteit
van donoren.
Zijn de eiceldonatiekindeÍen van nu niet
de KlD-kinderen van toen, immers ook
verwekt door een anonieme donor?
De Commissie Staatsherijking Ouderschap
ziet dit risico en pleit dan ook voor het op-
zetten van een register ontstaansgeschie-
denis: het kind moet zijn ontstaansge-
schiedenis kunnen achterhalen, het hëeft
recht op informatie. Daarbij horen ook:
rechtszekerheid vanafde geboorte en zeer
zorgvuldige procedures met betrekking tot
ouderschap, gezag en draagmoederschap,
waarbij de belangen en de rechten van de
kinderen de eerste overweging zijn. Steeds
weer moeten we de vragen stellen: Moet
enmag alles wat kan? Wat is goed ouder-
schap? Wie moet er wettelijk zorgdragen
voor het kind als er meerdere ouders (ge-
netisch, biologisch ofals opvoeder) in het
spel zijn? 

t

De commissie wil de wetgeving rondom
ouderschap veranderen en heeft een ge-
waagd voorstel in petto: maak meervoudig
ouderschap juridisch mogelijk. Het zou
wettelijk mogelijk moeten worden dat een
kind meer dan twee ouders heeft. Een der-
de ofvierde ouder mag dan ook op de ge-
boorteakte staan en meebeslissen - bij-
voorbeeld ils het kind in het ziekenhuis
komt te liggen.

et voorstel is omstreden. Het vraagt
ook veel van alle betrokkenen: nog
vóór de conceptie van het kind

moeten alle belanghebbenden met elkaar
overleggen en vastleggen hoe ze het kind
zullen opvoeden. Natuurlijk kan zo'n over-

eenkomst leiden tot conflicten, dat zien de
commissieleden ook, maar anderzijds pro-
beren zij met dit voorstel rechten, belan-
gen en de rol die verschillende mensen in
het leven van een kind spelen op vernieu-
wende en eerlijke wijze af te wegen. Een
ander voorstel waaruit blijkt dat ze de
wens van het kind serieus nemen, is deze:
vanaf acht jaar moeten kinderen worden
gehoord in procedures rondom afstam-
ming en gezag.
Ook erkent de commissie dat niet elke ou-
der per se een genetische band met zijn of
haar kind heeft en stelt zij voor om de term
'afstammingsrecht' te vervangen door
'verwantschapsrecht', en de term'bloed-
verwantschap' te veranderen in 'verwant-
schap'. Het'erkennen'van een kind zou
voortaan het'aanvaarden van het ouder-
schap' moeten heten, omdat'erkennen'
kan worden misverstaan als de erkenning
van het bestaan van een genetische band,
terwijl dat niet per se het geval is. En de
donor die een nauwere band wil met het
kind, moet ook geholpen worden: het

zoi
gaat en

meen

moet mogeiijkíorden gemaakt dat het ou-
derschap van een donor die 'in een nauwe
persoonlijke betrekking tot het kind staat',
gerechtelijk wordt vastgesteld. Onderdeel
van de ouderlijke zorgplicht is om een
vorm van contact tussen enerzijds kind en
anderzijds donor of de niet-anonieme
draagmoeder niet te frustreren.

raagmoederschap moet volgens de
commissie juridisch beter worden
geregeld, met name voor buiten-

landse draagmoeders die een kind voor
een Nederlands stel ofeen Nederlandse
wensouder dragen. Er moet een wettelijke
regeling komen die garandeeÍt dat het tra-
ject van draagmoederschap zorgvuldig
verloopt. Zo staat er in het rapport dat ou-
ders die afspraken maken met een draag-
moeder niet gemakkelijk onder dat con-
tract kunnen uitkomen (bijvoorbeeld als
de baby gehandicapt is). Anderzijds krijgen
draagmoeders zes weken bedenktijd na de
geboorte van het kind.
Het is een dappere poging om een ant-
woord te geven op de complexe gezinswer-
kelijkheid van de 2lste eeuw. Het kabinet
Rutte III met coalitiepartners WD en D66
enerzijds en CDA en ChristenUnie ander-
zijds, ziet de gevoelige medisch-ethische
en levensbeschouwelijke thema's in het
rapport als mogelijke splijtzwammen.
Toch zal dit kabinet, en met name minis-
ter Dekker van Rechtsbescherming, de
Nederlandse realiteit van eiceldonatiekin-
deren en regenbooggezinnen onder ogen
moeten zien. Niet nóg een'verkenning'
op dit thema en een inhoudelijke reactie
in 2O19, er ligt al een prachtig en bruik-
baar rapport. Zet die voorstellen en advie-
zen om in beleid, en laat het democra-
tisch debat in de Tweede Kamer bepalen
of het familierecht wordt vernieuwd. La-
ten we reëel zijn: de voortplantingsindu-
strie dendert door. En de regenbooggezin-
nen, de late moeders, de grote gezinnen-
nieuwe-stijl met stiefkinderen, halÍbroers
en -zussen zullen niet verdwijnen. Zet
daarom nieuwe grenzen uit in een nieuwe
wereld.
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