
1.4.3 Afstamming en 

afstammingskennis 

 

Een kind heeft het recht te weten 
wie zijn ouders zijn (artikel 7 

IVRK). In Nederland is dit recht 

voor donorkinderen neergelegd in 

de Wet Donorgegevens 
Kunstmatige Voortplanting uit 

2002 en voor kinderen die niet via 

kunstmatige voortplanting zijn 

verwekt, is dit recht af te leiden 
uit de uitspraken van de Hoge 

Raad in de Valkenhortszaken (HR 

15 april 1994, NJ 1994, 618). Er 

is nergens als zodanig een verbod 
op het gebruik van anoniem 

donormateriaal neergelegd, maar 

het gebruik hiervan wordt in 

Nederland wel als strijdig met de 

belangen van het kind 
beschouwd. Zo is ook het met 

winstoogmerk verschaffen van 

donorzaad of donoreicellen niet 

geoorloofd. Daarnaast is het 
tegen betaling bemiddelen tussen 

draagmoeders en wensouders 

strafbaar gesteld (Boele-Woelki, 

2012). Toch komen deze 
praktijken wel voor. Het gebeurt 

in Nederland, maar ook gaan 

wensouders ervoor naar het 

buitenland.  

 
Door moderne 

voortplantingstechnieken en 

moderne gezinssamenstellingen 

ontstaan nieuwe ethische 
vraagstukken met betrekking tot 

kinderen en afstamming. De 

Staatscommissie herijking 

ouderschap die in 2014 is 
ingesteld analyseert op dit 

moment hoe het afstammings- en 

adoptierecht er de komende jaren 

uit zou kunnen gaan zien. 
Onderwerpen die spelen zijn 

adoptie, afstamming, gezag en 

draagmoederschap. De 

Staatscommissie zal in 2016 voor 

het eerst rapporteren over haar 

bevindingen.  
 

Door moderne 

voortplantingstechnieken en 

moderne gezinssamenstellingen 
ontstaan nieuwe ethische 

vraagstukken met betrekking tot 

kinderen en afstamming.  

 
Met name draagmoederschap 

blijft de gemoederen, ook 

internationaal, bezighouden. 

Problemen die vanuit het kind 
bezien kunnen ontstaan, betreffen 

bijvoorbeeld het niet kennen van 

de draagmoeder, onzekerheid 

over in het buitenland tot stand 

gekomen ouderschap in 
Nederland en daaraan gekoppeld 

vragen over het verkrijgen van de 

Nederlandse nationaliteit. 

Daarnaast kunnen landen 
verschillende ideeën hebben over 

het recht van kinderen op 

afstammingskennis en het behoud 

van identiteit.  
 

Het aantal Nederlandse 

wensouders dat gebruik maakt 

van draagmoeders in het 

buitenland lijkt op basis van 
officiële cijfers beperkt, maar de 

vraag is wat er buiten het zicht 

van de overheid gebeurt. Het 

ministerie van Buitenlandse Zaken 
(BuZa) schat dat er de afgelopen 

twee jaar 15 paspoortaanvragen 

in behandeling zijn genomen van 

kinderen die via een draagmoeder 
ter wereld zijn gekomen. 

Daarnaast zijn er 6 zaken 

geweest in de afgelopen vijf jaar 

waarbij via de rechter is getracht 
een kind uit een buitenlandse 

draagmoederschapsconstructie 



met een nooddocument Nederland 

in te laten reizen.  

 

Binnen de landsgrenzen komt 
draagmoederschap ook voor. De 

Raad voor de Kinderbescherming 

voert jaarlijks circa 10 

onderzoeken uit naar 
draagmoederschap: in 2012 

waren dat er 12, in 2013 19 en in 

2014 5 (Toelichting VWS, 2015). 

Op grond van deze cijfers lijkt het 
erop dat draagmoederschap in 

Nederland relatief weinig 

voorkomt, maar de vraag is of de 

cijfers een volledig beeld van de 
situatie geven. 

Draagmoederschap is in 

Nederland niet verboden (alleen 

commercieel draagmoederschap), 

het VUmc biedt zelfs 
draagmoederschap in combinatie 

met in-vitrofertilisatie (ivf) als 

vruchtbaarheidsbehandeling aan. 

Om in aanmerking te komen voor 
een dergelijke behandeling moet 

wel aan strenge eisen worden 

voldaan. De overdracht van 

ouderschap van draagmoeder 
naar wensouder is in Nederland 

niet specifiek geregeld. Er moet 

gebruik worden gemaakt van de 

bestaande regelingen in het 

afstammings-, adoptie-, en 
gezagsrecht voor deze 

overdracht. Ook dit is een kwestie 

waar de Staatscommissie 

herijking ouderschap zich over 
buigt. 


