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OPINIE Het moet westerse stellen worden verboden hun kinderwens te realiseren met een betaalde draagmoeder 

in het buitenland, vindt juriste Alida van der Veen. 

 

Er is dringend onderzoek nodig om vast te stellen hoe wijdverbreid dit 'inhuren van baarmoeders' plaatsvindt 

vanuit Nederland en de Europese Unie 

Westerse paren met vruchtbaarheidsproblemen en mannelijke homostellen laten de laatste jaren hun kinderwens in 

vervulling gaan door arme vrouwen in Aziatische landen als draagmoeder te misbruiken. Commerciële bureaus fungeren 

daarbij vaak als bemiddelaar.  

 

In landen als India, Thailand en Nepal slagen zij erin vrouwen die in erbarmelijke sociale omstandigheden verkeren, ertoe 

over te halen om zich met een embryo te laten bevruchten, negen maanden het kind van anderen te dragen en het 

uiteindelijk met veel pijn op de wereld te zetten. Homoseksuele koppels gebruiken de eicel van een westerse vrouw om 

verschil in huidskleur te voorkomen en om zeker te zijn over het genetisch materiaal, waaruit hun wensbaby wordt 

samengesteld. 

 

Na de eerste aardbeving in Nepal kwam dit in het nieuws, toen Israël een luchtbrug organiseerde voor een aantal 

homovaders en 'hun' pasgeboren kinderen. Daarbij kwamen ook vier nog zwangere Nepalese draagmoeders mee. Het 

gaat echter om een veel breder verschijnsel. 

 

Hoeveel wensouders in ons land en de rest van Europa vervullen hun kinderwens door op deze manier misbruik te 

maken van Aziatische vrouwen? Worden draagmoeders ook geronseld in Zuid-Amerika, Afrika of Oost-Europa? Zijn er 

ook rijke vrouwen, die uit luxe of met het oog op hun carrière een vrouw uit de Derde Wereld 'hun' kind voor zich laten 

dragen en baren? Wellicht gebeurt dit al met Aziatische werksters in rijke oliestaten als Saoedi-Arabië. 



 

Mensonterende praktijk 

Het is een zware schending van de menselijke integriteit van de geëxploiteerde vrouwen, vergelijkbaar met 

orgaanhandel, prostitutie of verkrachting. Er is dringend onderzoek nodig om vast te stellen hoe wijdverbreid dit 'inhuren 

van baarmoeders' plaatsvindt vanuit Nederland en de Europese Unie. 

 

Een vrouw, die draagmoeder wordt uit armoede, verdient geen straf 

Deze mensonterende praktijk moet in de Nederlandse wetgeving en in EU-verband direct strafbaar worden gesteld. 

Verbied het ronselen van draagmoeders in ruil voor financiële steun en stel zowel de commerciële bemiddelaar, de 

betrokken medici als de wensouders strafbaar. De wensouders zijn even schuldig, want als opdrachtgevers zijn ze 

'functioneel dader'. Onder toepassing van het actieve persoonlijkheidsbeginsel kunnen Nederlanders, die in het 

buitenland dit misdrijf voor zich laten plegen, dan in ons land worden vervolgd en berecht. 

 

Psychische gevolgen 

Maar een vrouw, die draagmoeder wordt uit armoede, verdient geen straf. Zij wordt zelf juist als slachtoffer vernederd 

door misbruik van haar sociale nood, vaak met haar familie. Tegenover haar zijn de organisatoren en de wensouders 

'doen plegers'. Als opdrachtgevers en uitbaters horen zij als enigen te worden vervolgd en berecht. Draagmoeders 

worden geknecht, want alle macht ligt bij de opdrachtgevers, de opzet tot de daad gaat enkel van hen uit en zij trekken 

allen profijt van haar. 

 

Onderzoek is ook gewenst naar de psychische gevolgen op langere termijn van draagmoederschap. Hierbij verdienen 

ook arme vrouwen in de Verenigde Staten aandacht, die door religieuze tegenstanders van abortus ertoe worden 

bewogen hun zwangerschap uit te dragen en na geboorte afstand te doen van hun kind. In de jaren veertig, vijftig en 

zestig is dat ook bij ongewenst zwangere alleenstaande jonge moeders in Nederland gebeurd. Zij hielden hier vaak een 

levenslang schuldgevoel aan over. Want het kind groeide bij hen in hun gedachten op, zij bleven er hun hele leven 

gevoelsmatig bij betrokken zonder hun kind ooit te kunnen zien of te mogen ontmoeten. 
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