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Voorwoord 
 
Voordat ik mijn rechtenopleiding begon, wist ik wel van het bestaan van draagmoederschap, maar 

niet meer dan dat het een mogelijkheid biedt voor ouders om een kind te krijgen indien dit niet 

op natuurlijke wijze lukt. Tijdens mijn bachelor Rechtsgeleerdheid leerde ik dat het recht een heel 

belangrijk aspect vormt bij draagmoederschap. Het recht bepaalt de afstamming en dus wie 

ouder is van een kind. Het hebben van de intentie om ouder te zijn of zelfs het aanleveren van 

genetisch materiaal is niet voldoende. Gedurende mijn eerste vak van de master Jeugdrecht, het 

vak Personen- en Familierecht, leerde ik dat draagmoederschap geen wettelijke regeling kent en 

wat de consequenties daarvan zijn. Omdat er tijdens het vak niet de ruimte was om dieper op het 

onderwerp draagmoederschap in te gaan, bleef ik zitten met de vraag waarom de wetgever nog 

niet in een regeling voor draagmoederschap heeft voorzien. In de afgelopen jaren was er namelijk 

veel aandacht voor draagmoederschap, met name vanwege schandalen waarover uitgebreid 

wordt gesproken in de media. In 2008 kwam bijvoorbeeld baby Donna in het nieuws, die door 

haar Belgische draagmoeder voor een hoger bedrag aan Nederlandse wensouders werd verkocht, 

in plaats van aan haar oorspronkelijke wensouders. In 2014 rapporteerde de media over de 

Australische wensouders, die baby Gammy vanwege haar Downsyndroom achterlieten bij de 

draagmoeder, terwijl ze het gezonde tweelingzusje wel meenamen. Tot slot lazen we afgelopen 

jaar dat Cambodja commercieel draagmoederschap verbood en wensouders voor wie een 

draagmoeder reeds zwanger was, hun kindje na de geboorte niet mee naar huis konden nemen. 

Van alle vraagstukken omtrent draagmoederschap, hebben de zorgen om commercieel 

draagmoederschap mij het meest aan het denken gezet. Het is enerzijds logisch dat ouders veel 

geld over hebben voor hun kind, maar anderzijds is het een nare gedachte dat mensen betrokken 

zijn bij de verwekking van een kind om puur financiële redenen. Ik kon me daarnaast niet 

voorstellen hoe het voor een kind (en uiteraard later volwassene) moet zijn om te weten dat er 

een bepaald bedrag voor je is betaald. Wetende dat later in mijn studiejaar het rapport van de 

Staatscommissie Herijking ouderschap zou verschijnen, met daarin aanbevelingen over 

draagmoederschap, hoefde ik mij dan ook niet druk te maken om een scriptieonderwerp. 

 

Ik hoop van harte dat dit onderzoek, in het belang van (toekomstige) kinderen, kan bijdragen aan 

de discussie omtrent een wettelijke regeling aangaande commercieel draagmoederschap.  

Graag wil ik mijn begeleider bedanken voor haar nuttige feedback, enthousiasme en inzichten. 

 

Esmee de Jong 

Leiden, november 2017 
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Hoofdstuk 1 – Inleiding 
 

1.1 Een introductie op het onderwerp 

 
In december 2016 verscheen het rapport “Kind en Ouders in de 21ste eeuw” van de 

Staatscommissie Herijking ouderschap. Onderdeel van de opdracht van de Staatscommissie was 

om te bezien of de toename van (internationale) draagmoederschapsconstructies tot een andere 

wettelijke regeling noopt. 1  De Staatscommissie geeft aan dat er weinig toezicht is op 

draagmoederschap, terwijl met name het (nog onverwekte of ongeboren) kind zich in een zeer 

kwetsbare positie bevindt. 2  Risico’s van draagmoederschap voor een kind variëren van 

onzekerheid over de ontstaansgeschiedenis van het kind tot kinderkoop of kinderhandel. Een 

belangrijk bezwaar tegen commercieel draagmoederschap is tevens dat het kinderen reduceert 

tot een verhandelbaar object, wat de menselijke waardigheid van het kind aantast. 3  De 

Staatscommissie adviseert om kinderkoop afzonderlijk strafbaar te stellen. De Staatscommissie 

meent namelijk dat winst geen drijfveer voor de draagmoeder zou moeten zijn. Dat is belangrijk 

voor de waardigheid van het kind.4 

 

Door voortschrijdende medische voortplantingstechnieken, een stijging van het aantal stellen dat 

problemen ondervindt bij het krijgen van kinderen op natuurlijke wijze en een daling in het aantal 

kinderen dat kan worden geadopteerd, is er een toenemende vraag naar draagmoeders.5 

Commerciële bevordering van of bemiddeling bij draagmoederschap is in Nederland al verboden 

sinds 1993.6 Draagmoederschap is op zichzelf niet verboden, maar ook niet wettelijk geregeld. Het 

is dus niet strafbaar om draagmoeder te zijn, betaald of onbetaald, of om als wensouders met een 

draagmoeder overeen te komen dat de draagmoeder een kind voor hen zal baren. Echter, wel 

strafbaar zijn het bemiddelen tussen de draagmoeder en wensouders, het hiervoor adverteren, 

het in het openbaar aanbieden van een draagmoeder of de vraag naar een draagmoeder 

openbaar kenbaar maken.7 Een wettelijke regeling voor draagmoederschap ontbreekt tot op 

heden, omdat er vanuit werd gegaan dat een dergelijke regeling een aanzuigende werking zou 

kunnen hebben.8  Wensouders zouden aldus wellicht sneller een draagmoederschapstraject 

                                                           
1
 Staatscommissie Herijking ouderschap 2016, p. 456. 

2
 Staatscommissie Herijking ouderschap 2016, p. 457. 

3
 Staatscommissie Herijking ouderschap 2016, p. 123. 

4
 Staatscommissie Herijking ouderschap 2016, p. 466. 

5
 Van Vlijmen & van der Tol 2012, p. 160-166. Zie ook Staatscommissie Herijking ouderschap 2016, p. 456. 

6
 Wet van 16 september 1993, Stb. 1993, 486. Zie ook artt. 151b en 151c Wetboek van Strafrecht (Sr), 

waarover meer in paragraag 2.6. 
7
 Staatscommissie Herijking ouderschap 2016, p. 276. 

8
 Quik-Schuijt 2011. 
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overwegen in plaats van bijvoorbeeld (doorgaan met) vruchtbaarheidsbehandelingen, adoptie of 

kinderloos blijven. Vanwege de grote risico’s voor het kind die aan draagmoederschap verbonden 

zijn, zoals psychische problemen of problemen bij het vaststellen van de afstammingsband, werd 

dit een onwenselijke praktijk geacht. Draagmoederschap en tevens commercieel 

draagmoederschap behoren echter tot de hedendaagse praktijk. Zoals voormalig kinderrechter 

mr. A.C. Quik-Schuijt stelt, is er ondanks de strafrechtelijke bepalingen en het ontbreken van een 

wettelijke regeling voor draagmoederschap wel een aanzuigende werking, “niet van wetgeving, 

maar van internet en instituten die, tegen marktprijzen, op maat kinderen fabriceren”.9 Dat er geld 

mee gemoeid kan zijn, wordt ook snel genoeg duidelijk op een willekeurig gevonden website 

betreffende draagmoederschap. Hierop wordt bijvoorbeeld aangegeven: “Vaak is de draagster 

een gemotiveerde vrouw (vaak met een eigen inkomen). Zij kiest bewust voor een surrogate-

zwangerschap, omdat ze andere mensen gelukkig wil maken: net zo gelukkig als zij zelf is met 

haar kinderen. Uiteraard zijn ze ook blij met het geld dat ze krijgen”.10 Volgens deze website gaat 

het hierbij niet om het kopen van een baby, omdat het kind biologisch, juridisch en genetisch van 

de wensouders is. De kosten zijn verbonden aan de procedure en de vergoeding die de draagster 

voor haar inzet krijgt. Tot slot wordt op de website nog aangegeven dat het draagmoederschap in 

Amerika omgerekend tussen de 90.000 en 100.000 euro kost, waarvan ongeveer de helft bestaat 

uit medische en juridische kosten en de draagmoeder daarnaast een vergoeding krijgt van 

ongeveer 100 dollar per dag. Gesteld zou kunnen worden dat deze woorden eerder het bestaan 

van commercieel draagmoederschap bevestigen, dan dat ze het ontkennen. Ondanks dat in onze 

samenleving al een zeer geruime tijd de mening heerst dat kinderen niet gekocht en/of verkocht 

dienen te worden, stellen de ontwikkelingen rond commercieel draagmoederschap ons dus ook 

vandaag de dag nog voor een ethisch en mensenrechtelijk dilemma.11 

 

1.2 Overwegingen voor de overheid 

 

Nederland is verdragslid bij het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en 

dient zijn wetgeving dus (waar mogelijk) hiermee in overeenstemming te brengen.12 Artikel 35 

IVRK behelst een verbod op de (ver)koop van kinderen. Dit artikel luidt namelijk: “De Staten die 

partij zijn, nemen alle passende nationale, bilaterale en multilaterale maatregelen ter voorkoming 

                                                           
9
 Idem. 

10
 Stichting Wensouders, FAQ pagina op stichtingwensouders.nl. 

11
 Bosch 2012. 

12
 Het verdrag is op 8 maart 1995 voor Nederland in werking getreden. Artikel 4 IVRK bepaalt: ‘De Staten die 

partij zijn, nemen alle passende wettelijke, bestuurlijke en andere maatregelen om de in dit Verdrag 
erkende rechten te verwezenlijken’. 
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van de ontvoering of de verkoop van of handel in kinderen voor welk doel of in welke vorm ook”. 

Het recht van kinderen om niet verkocht te worden, is tevens verder uitgewerkt in het Facultatief 

Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie bij het IVRK. In 

artikel 3 van dit protocol krijgt de overheid de opdracht om ervoor te zorgen dat verkoop van 

kinderen strafbaar is. Nederland moet dus maatregelen nemen ter voorkoming van de verkoop 

van kinderen in welke vorm dan ook. Desondanks is een verbod op verkoop van kinderen niet 

expliciet opgenomen in de Nederlandse wet, waardoor tegen geen enkele vorm van vergoeding 

kan worden opgetreden en het dus mogelijk is dat een kind wordt geboren uit een draagmoeder 

voor wie geldelijk gewin de voornaamste prikkel is geweest.13 In hoeverre moet de overheid 

ouders faciliteren of beperken in hun kinderwens? 14  En wat zijn de belangen van deze 

toekomstige kinderen? Kinderrechtenorganisaties vinden dat commercieel draagmoederschap 

verboden zou moeten zijn, omdat het ethische vragen oproept vanuit het belang van het kind.15 

Vanuit gedragswetenschappelijke hoek wordt onder andere gesteld dat bij draagmoederschap de 

kinderwens vooropstaat in plaats van het belang van het kind, maar tegelijkertijd is er nog weinig 

onderzoek gedaan naar het welbevinden van kinderen die (wellicht tegen betaling) zijn geboren 

uit een draagmoeder.16 Is wachten op onderzoek hieromtrent en daarmee het huidige beleid 

voortzetten de juiste aanpak? 

 

1.3 Voorstel Staatscommissie Herijking ouderschap 

 

De Staatscommissie Herijking ouderschap meent dat het wenselijk is om door middel van een 

regeling te waarborgen dat het traject van draagmoederschap zorgvuldig verloopt, waarbij 

respect is voor de menselijke waardigheid van het kind en waarbij aan alle betrokkenen 

rechtszekerheid wordt geboden met betrekking tot hun positie en verantwoordelijkheden ten 

opzichte van het kind, wat ook in het belang van het kind is. 17  Een regeling voor 

draagmoederschap moet daarnaast ook verzekeren dat de ontstaansgeschiedenis van het kind, te 

weten de afspraken tussen de draagmoeder en de wensouders, de identiteit van de draagmoeder 

en de genetische afkomst van het kind, voor het kind is te achterhalen.18 De voorgestelde regeling 

houdt in dat afspraken tussen de draagmoeder en de wensouders moeten worden vastgelegd en 

ter goedkeuring aan de rechter worden voorgelegd. De rechter controleert vervolgens of het 

                                                           
13

 Staatscommissie Herijking ouderschap 2016, p. 298. 
14

 Staatscommissie Herijking ouderschap 2016, p. 101. 
15

 Staatscommissie Herijking ouderschap 2016, p. 94. Zie bijvoorbeeld ook www.defenceforchildren.nl (zoek 
op: Zorgen om toestaan commercieel draagmoederschap). 
16

 Staatscommissie Herijking ouderschap 2016, p. 120. 
17

 Staatscommissie Herijking ouderschap 2016, p. 456. 
18

 Staatscommissie Herijking ouderschap 2016, p. 460. 
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draagmoederschapstraject niet in strijd is met het belang van het kind. 19  Volgens de 

Staatscommissie mag geldelijk gewin niet de drijfveer voor de draagmoeder zijn, omdat het voor 

de waardigheid van het kind van belang is dat hij of zij niet tot handelswaar wordt gereduceerd. 

Wel moet er goed voor de draagmoeder en het door haar te dragen kind worden gezorgd. De 

Staatscommissie vindt het daarom wenselijk dat er een wettelijk maximum wordt gesteld aan 

betalingen aan de draagmoeder. 20  Naast een onkostenvergoeding dient volgens de 

Staatscommissie een extra vergoeding van maximaal 500,- euro per maand mogelijk te zijn, mits 

de rechter deze vergoeding heeft goedgekeurd.21 Om draagmoederschap te kunnen reguleren zou 

het huidige bemiddelingsverbod moeten worden aangepast in de zin dat ontheffing voor 

organisaties zonder winstoogmerk mogelijk wordt. De openbaarmaking een draagmoeder te 

willen zijn of draagmoeder te zoeken zou daarnaast niet langer strafbaar moeten zijn.22 Wel dient 

het kopen van kinderen strafbaar te worden gesteld.23 Commercieel draagmoederschap zou 

strafbaar zijn indien de betalingen aan de draagmoeder de door de rechter goedgekeurde 

bedragen te boven gaan.24 Het draagmoederschapstraject wordt idealiter vóór de conceptie 

getoetst, omdat dan het belang van het toekomstige kind kan worden gewogen zonder dat het 

ontstaan van het kind reeds een voldongen feit is.25  

 

1.4 Het onderzoek 

 

Om na te gaan of het advies van de Staatscommissie Herijking ouderschap nog vragen oproept, 

wordt in dit onderzoek nader bekeken of wetgevend optreden gewenst is. Op basis van wat in de 

vorige paragrafen beschreven is, is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘In hoeverre is, gelet 

op het IVRK, een aanpassing van het huidige Nederlandse wetgevingsbeleid betreffende 

commercieel draagmoederschap – door middel van een verbod op kinderkoop – wenselijk?’ 

 

Om deze centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, wordt allereerst uiteengezet wat 

draagmoederschap inhoudt, wat de omvang van dit verschijnsel is, wat de nationale en 

internationale juridische kaders zijn en welk beleid de Nederlandse wetgever tot op heden heeft 

gevoerd. Vervolgens wordt ingegaan op de rechten en belangen van het (toekomstige) kind bij 

(commercieel) draagmoederschap. Hierbij wordt bekeken wat een wettelijk verbod op 

                                                           
19

 Staatscommissie Herijking ouderschap 2016, p. 16. 
20

 Staatscommissie Herijking ouderschap 2016, p. 464. 
21

 Staatscommissie Herijking ouderschap 2016, p. 17. 
22

 Staatscommissie Herijking ouderschap 2016, p. 18. 
23

 Staatscommissie Herijking ouderschap 2016, p. 18. 
24

 Staatscommissie Herijking ouderschap 2016, p. 18. 
25

 Staatscommissie Herijking ouderschap 2016, p. 459. 
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kinderkoop kan betekenen voor de belangen en rechten van het (toekomstige) kind in de zin van 

het voorkomen van commercieel draagmoederschap. Aansluitend wordt onderzocht wat 

knelpunten en bezwaren zijn bij een wettelijk verbod op kinderkoop (ter voorkoming van 

commercieel draagmoederschap). Tot slot zal een antwoord worden gegeven op de vraag in 

hoeverre, gelet op het IVRK, een aanpassing van het huidige Nederlandse wetgevingsbeleid 

betreffende commercieel draagmoederschap – door middel van een verbod op kinderkoop – 

wenselijk is. Ik sluit daarbij af met een aantal aanbevelingen. 

 

Hoewel bij vraagstukken omtrent draagmoederschap ook de belangen van de draagmoeder en de 

wensouders van belang zijn, beperk ik mij voor dit afstudeeronderzoek, gezien de beperkte 

omvang hiervan, tot de belangen en rechten van het kind.26 Dit sluit aan bij artikel 3 IVRK dat 

vereist dat het belang van het kind de eerste overweging vormt. Doordat wordt getoetst aan de 

internationale kinderrechtstandaarden, wordt getracht een bijdrage te leveren aan het 

maatschappelijk debat over dit onderwerp. Dit debat is immers ingewikkeld door het samenspel 

van ethische, juridische en praktische dilemma’s, waarbij het internationale recht wellicht van 

doorslaggevende betekenis kan zijn door antwoord te geven op onduidelijkheden en vragen die 

momenteel nog rijzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Hoewel in deze scriptie enkel de belangen van het kind in beschouwing worden genomen, moet worden 
bedacht dat een verbod op kinderkoop naast het (toekomstige) kind tevens de draagmoeder kan 
beschermen. In sommige gevallen behoort namelijk niet enkel het (toekomstige) kind tot de zwakke partij, 
maar de draagmoeder ook. Met behulp van een verbod op kinderkoop kan wellicht uitbuiting of exploitatie 
van de draagmoeder worden voorkomen en wordt ook de menselijke waardigheid van de draagmoeder 
beschermd. Zo wordt haar baarmoeder immers niet gemaakt tot de fabriek voor het te produceren product 
en nemen economisch zwakkere vrouwen wellicht minder snel een dergelijke keuze die een risico kan 
vormen voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. 



9 
 

Hoofdstuk 2 – (Commercieel) draagmoederschap en het juridisch kader 
 

2.1 Inleiding 

 
“Dat kinderen geen handelswaar zijn, daarover bestaat, blijkens het strafbaar stellen van 

commercieel draagmoederschap in 1993, consensus in onze samenleving. Die strafbepaling is 

echter zo klungelig geformuleerd dat tot nog toe van vervolging nauwelijks sprake is omdat het 

commerciële element moeilijk bewijsbaar is.”27 

Dit citaat van mr. A.C. Quik-Schuijt lijkt zogezegd ‘de spijker op de kop te slaan’. Ondanks dat er 

vanuit de wetgever een ontmoedigend beleid wordt gehanteerd, komt commercieel 

draagmoederschap in de praktijk voor en is tegelijkertijd nog onduidelijk wanneer een 

draagmoederschapstraject niet meer als altruïstisch is aan te merken. In dit hoofdstuk zal eerst 

kort uiteen worden gezet wat onder (commercieel) draagmoederschap wordt verstaan. 

Vervolgens wordt bekeken wat de omvang van dit verschijnsel is. Daarna wordt het wettelijk 

kader geschetst en zal worden ingegaan op het gevoerde beleid met betrekking tot 

draagmoederschap. Tot slot zal, op basis van het voorgaande, geconcludeerd worden of 

aanpassing van de huidige strafbepaling of het introduceren van een nieuwe strafbepaling 

wenselijk is. 

 

2.2 Begripsbepaling en vormen draagmoederschap 

 

Draagmoederschap is op zichzelf geen medische techniek, maar wordt vaak beschouwd als een 

kunstmatige bevruchtingstechniek, omdat voor de bevruchting van de draagmoeder veelal 

gebruik wordt gemaakt van kunstmatige inseminatie of in-vitrofertilisatie (IVF).28 Artikel 151b lid 3 

Sr definieert een draagmoeder als een vrouw die zwanger is geworden met het voornemen een 

kind te baren voor een ander die het ouderlijk gezag over dat kind wil verwerven, dan wel 

anderszins duurzaam de verzorging en opvoeding van dat kind op zich wil nemen. 29  Bij 

draagmoederschap wordt een vrouw dus zwanger van een kind, met het doel het kind na de 

geboorte aan de wensouders af te staan.30 Moeder van het kind is de vrouw uit wie het kind is 

geboren (artikel 1:198 lid 1 onder a BW). Het moederschap van de vrouw die het kind heeft 

gebaard, kan niet worden ontkend.31 Ook al is de geboortemoeder niet de genetische moeder van 

                                                           
27

 Quik-Schuijt 2011. 
28

 Schrama 2016. 
29

 Hoencamp & de Ruyter 2013, p. 228. 
30 Boele-Woelki e.a.2011, p. 11. 
31

 Bruning, Liefaard & Vlaardingerbroek 2016, p. 70. 



10 
 

het kind, is zij desondanks van rechtswege de juridische moeder.32 Tevens de reeds vóór de 

conceptie gemaakte afspraak dat de geboortemoeder het kind aan de wensouders afstaat, doet 

hier niet aan af. De wet maakt geen onderscheid naar het ontstaan van het kind.33 Enkel door 

adoptie kan de wensmoeder de juridische moeder worden.34 Hiervoor doet de draagmoeder eerst 

afstand van het kind, waarna zij wordt ontheven van het ouderlijk gezag, waarop de wensouder 

het gezag kan krijgen en het kind tot slot door de wensouders kan worden geadopteerd 

overeenkomstig artikel 1:227 e.v. BW.35 

 

Draagmoederschap komt in verschillende vormen voor. Er kan sprake zijn van laagtechnologisch 

draagmoederschap, ofwel ‘traditioneel draagmoederschap’, wat inhoudt dat de eicel van de 

draagmoeder afkomstig is en de zaadcel van de wensvader of een zaadceldonor. Naast deze twee 

vormen zijn er nog verschillende vormen van hoogtechnologisch draagmoederschap ofwel ‘IVF-

draagmoederschap’. Hierbij is de eicel niet van de draagmoeder afkomstig en bestaat er dus geen 

genetische band tussen draagmoeder en kind. Hoogtechnologisch draagmoederschap kan 

plaatsvinden met een zaadcel van de wensvader, met een zaadcel van een zaadceldonor, met een 

eicel van een eiceldonor en met embryodonatie. 36  Er kan dus sprake zijn van een zeer 

sterke of een zeer zwakke genetische band tussen wensouders en kind.37 In de wetenschappelijke 

literatuur gaat het, wanneer er wordt gesproken over draagmoederschap, voornamelijk over 

hoogtechnologisch draagmoederschap. Hierbij is immers altijd een arts betrokken, terwijl voor 

laagtechnologisch draagmoederschap in principe geen medische interventie nodig is, waardoor de 

overheid hier ook weinig zicht op heeft.38 

  

Naast het onderscheid in laagtechnologisch en hoogtechnologisch draagmoederschap, kan tevens 

onderscheid worden gemaakt naar het oogmerk dat de draagmoeder heeft om een kind te dragen 

voor iemand anders.39 Als iemand zogezegd ‘uit liefde’ een kind wil dragen voor een ander, vaak 

een vriendin of familielid, wordt dit altruïstisch of ideëel draagmoederschap genoemd. In een 

dergelijk geval is er dus geen oogmerk van financieel gewin. Wel kan de draagmoeder eventueel 

een kleine onkostenvergoeding ontvangen. Een onkostenvergoeding ziet bijvoorbeeld op de 
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medische kosten die zijn verbonden aan de zwangerschap en de bevalling.40 Indien er meer wordt 

betaald dan enkel de onkosten, dus tegen betaling gebruik wordt gemaakt van de diensten van 

een draagmoeder, wordt dit commercieel draagmoederschap genoemd.41 Er zijn geen richtlijnen 

die aangeven welke kosten binnen een onkostenvergoeding vallen en tot welk bedrag. De 

onzekerheid die dit veroorzaakt, over wanneer er sprake is van altruïstisch draagmoederschap en 

wanneer van commercieel draagmoederschap, komt aan bod in hoofdstuk 5 waarin de 

knelpunten en bezwaren bij een verbod op kinderkoop worden besproken. 

 

2.3 Toegenomen vraag naar draagmoederschap 

 

Een belangrijke mogelijkheid die draagmoederschap biedt, in tegenstelling tot adoptie of 

pleegzorg, is dat mensen met een kinderwens een (volledig of ten dele) genetisch aan hen 

verwant kind kunnen krijgen.42 Adoptie is niet eenvoudig en in de meeste gevallen krijgt men te 

maken met een kind dat genetisch verwant is aan een ander ouderpaar.43 Ook het (al geringe) 

aanbod van adoptiekinderen neemt af en de leeftijd van de adoptiekinderen, evenals de zwaarte 

van de zorgbehoefte van de te adopteren kinderen, en daarmee de eisen die worden gesteld aan 

adoptieouders, nemen toe.44 Interlandelijke adoptie uit bepaalde landen is een halt toegeroepen 

vanwege illegale en ongewenste praktijken, veelal gedreven door financiële prikkels, waarbij het 

belang van het kind niet voorging op andere belangen. 45  De toegang tot een 

draagmoederschapstraject is echter zeer beperkt. In Nederland kan alleen het VU Medisch 

Centrum in Amsterdam wensouders met een kinderwens helpen.46 Om hiervoor in aanmerking te 

komen, gelden echter strenge eisen. De zwangerschap moet bijvoorbeeld onder andere 

onmogelijk zijn wegens het ontbreken van een baarmoeder of potentieel levensbedreigend zijn 

voor de wensmoeder.47 

 

Sinds 1998 zijn er in Nederland ongeveer 34 kinderen geboren door middel van IVF-

draagmoederschap.48 Hoeveel Nederlandse vrouwen via een draagmoederschapstraject in het 

buitenland moeder zijn geworden, is niet bekend. De Raad voor de Kinderbescherming is als 
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instantie betrokken bij draagmoederschapsconstructies in Nederland. De Raad voert jaarlijks circa 

10 onderzoeken uit naar draagmoederschap.49 Aannemelijk is echter dat de raad geen zicht heeft 

op alle kinderen die door middel van draagmoederschap worden geboren, omdat 

draagmoederschapsconstructies zich ook buiten het zicht van (overheids)instanties kunnen 

voordoen.50 Draagmoederschapstrajecten zijn langdurig en leiden ook niet altijd tot een kind, 

maar navraag van de Staatscommissie bij advocaten doet vermoeden dat er eerder ongeveer 31 

kinderen per jaar met behulp van draagmoederschap werden geboren.51  Concrete cijfers zijn er 

niet, maar aangenomen kan worden dat het aantal draagmoederschapstrajecten dat door 

Nederlandse wensouders is aangegaan groter is dan op basis van officiële cijfers mag worden 

verwacht. 52  Het is bovenal niet te bepalen hoeveel van deze gevallen commercieel 

draagmoederschap betreffen. 

 

2.4 De rechtssubjectiviteit van toekomstige kinderen 

 

De zorg en ontwikkeling van kinderen is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van ouders 

en de overheid dient zich hier gewoonlijk niet in te mengen. De overheid heeft echter ook een 

positieve verplichting om op te komen voor de belangen van kinderen. Artikel 1:233 BW 

beschouwt personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt als minderjarig.53 

Een ongeboren kind is geen rechtssubject en daarmee ook geen drager van rechten en plichten; 

rechtspersoonlijkheid vangt aan bij de geboorte.54 Hoe kunnen we dan spreken van een kind met 

belangen en rechten wanneer wensouders slechts de eerste stappen ondernemen op weg naar 

een draagmoederschapsconstructie?55 Net als artikel 1:233 definieert artikel 1 IVRK een kind als 

ieder mens jonger dan achttien jaar. Deze definitie maakt duidelijk dat de beginselen, rechten en 

voorzieningen uit het IVRK van toepassing zijn op ieder mens tot achttien jaar en niet vanaf welk 

moment het IVRK geldt.56 Het IVRK bevat geen artikel met een bindende verplichting ten aanzien 

van ongeboren kinderen, maar in de preambule wordt wel verwezen naar het ongeboren kind. 

Om de opvattingen betreffende het ‘zijn van een kind’ van alle lidstaten te respecteren, is dit niet 

verder uitgewerkt, maar kan een ongeboren kind dus wel enigszins en indirect bescherming 

toekomen. In de Nederlandse wetgeving kan hiervoor worden aangesloten bij artikel 1:2 
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Burgerlijk Wetboek (BW). Een kind waarvan een vrouw zwanger is, kan op grond van artikel 1:2 

BW wel als reeds geboren wordt aangemerkt als zijn belang dat vordert. Artikel 1:2 BW biedt dus 

de mogelijkheid om bijvoorbeeld vóór de geboorte een maatregel van kinderbescherming uit te 

spreken.57 De fictie van art. 1:2 BW beschermt de in de toekomst levend ter wereld komende 

persoon.58 In de discussie omtrent commercieel draagmoederschap hebben we het in de regel 

niet over toekomstige kinderen in de zin van ongeboren kinderen, maar in de zin van nog niet 

verwekte kinderen. Het kind dat nog verwekt moet worden heeft geen rechten onder het IVRK of 

op grond van de Nederlandse wetgeving. Desondanks hebben beleidsmakers wel de 

verantwoordelijkheid om met deze toekomstige kinderen rekening te houden bij de ontwikkeling 

van wetten die betrekking hebben op medisch begeleide voortplanting, inclusief 

draagmoederschap.59 Het IVRK dwingt tot algemene beschermingsmaatregelen die een afweging 

van de belangen van toekomstige kinderen tegen andere belangen vragen, vanwege de te 

verwachten gevolgen van bepaalde beslissingen, handelingen of nalaten voor toekomstige 

kinderen.60 Artikel 35 IVRK biedt daarom wel een grondslag om een verantwoordelijkheid van de 

overheid aan te nemen ten aanzien van het nog niet gecreëerde kind.61 

 

2.5 Internationale bepalingen 

 

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) is niet ontwikkeld met 

draagmoederschap in gedachten, waardoor er geen bepaling betreffende (commercieel) 

draagmoederschap of kinderkoop in het EVRM te vinden is. Doordat evoluties in biomedische 

technologieën deel uitmaken van de “huidige omstandigheden”, zou een inmenging van het 

openbaar gezag inzake draagmoederschap een toetsing aan de bepalingen van het verdrag 

desondanks moeten doorstaan.62 Vrij recent heeft het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens (EHRM) uitspraak gedaan in een zaak die de uithuisplaatsing betrof van een baby van 

Italiaanse ouders die verwekt was via inschakeling van een commerciële draagmoeder in 

Rusland.63 De wensouders hadden de strenge Italiaanse adoptieregels en regels ter bestrijding van 

commercieel draagmoederschap omzeild.64 Een op zich gelegitimeerde keuze van een wetgever 

om commercieel draagmoederschap te verbieden, kan het belang van het individuele kind dat uit 
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een draagmoederschapsconstructie wordt geboren schaden. 65  Het publieke belang om 

internationaal draagmoederschap te ontmoedigen, lijkt in de afweging in deze zaak desondanks 

voor te gaan op dat van het individuele kind.66  Het EHRM gaat echter in zijn uitspraken, evenals in 

deze uitspraak, niet concreter in op het commerciële aspect van de 

draagmoederschapsconstructie.  

 

Zoals gezegd biedt het IVRK in eerste instantie geen grondslag voor een regeling van 

draagmoederschap; het kind dat nog moet worden verwekt heeft geen rechten onder het IVRK.67 

Desondanks dwingt het IVRK tot algemene beschermingsmaatregelen die een afweging van de 

belangen van toekomstige kinderen tegen andere belangen vragen.68 Artikel 35 IVRK bepaalt dat 

verdragslanden alle passende maatregelen dienen te nemen ter voorkoming van de verkoop van 

of de handel in kinderen in welke vorm dan ook. Het Facultatief Protocol inzake de verkoop van 

kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie bij het IVRK geeft een definitie van de verkoop 

van kinderen: ‘Iedere handeling of transactie waarbij een kind wordt overgedragen door een 

persoon of groep personen aan een andere persoon of groep personen tegen betaling of een 

andere vorm van vergoeding’.69 Nederland kent nog geen dergelijk verbod, wat ook opgemerkt is 

door het VN-Kinderrechtencomité: “The Committee regrets that the State party’s legislation does 

not yet fully prohibit the sale of children as defined in articles 2 and 3 of the Optional Protocol.”70  

 

2.6 Nationale bepalingen 

 

Zoals reeds beschreven kent het Nederlandse familierecht op dit moment geen specifieke regeling 

voor draagmoederschap en is er enkel een verbod op bemiddeling bij en adverteren voor 

draagmoederschap.71 Ingevolge artikel 151b lid 1 Sr wordt beroeps- of bedrijfsmatig bemiddelen 

bij draagmoederschap en het in het openbaar aanbieden van deze dienst, gestraft met een 

gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de vierde categorie. Er zijn geen 

bepalingen die het zijn van draagmoeder, wel of niet tegen betaling, verbieden of die het maken 

van afspraken tussen draagmoeder en wensouders (een draagmoederschapsovereenkomst) 

                                                           
65

 EHRM 8 maart 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0124JUD002535812 (Paradiso en Campanelli vs. Italië) par. 202, 
m.nt. C. Mak. 
66

 EHRM 8 maart 2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0124JUD002535812 (Paradiso en Campanelli vs. Italië), m.nt. C. 
Mak. 
67

 Pluym 2015, p. 150. 
68

 Staatscommissie Herijking ouderschap 2016, p. 36. 
69

 Art. 2 onder a Facultatief Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en 
kinderpornografie. 
70

 UN Documents CRC/C/NLD/Q/4, p. 15. 
71

 Van der Hoeven & Punselie 2017, p. 15. 



15 
 

verbieden. Sommigen zijn van mening dat commercieel draagmoederschap wel verboden is, 

namelijk onder artikel 273f Sr dat mensenhandel strafbaar stelt.72  Er is echter een duidelijk 

onderscheid tussen het bevorderen van draagmoederschap en mensenhandel, gezien er voor 

mensenhandel het oogmerk van uitbuiting moet zijn. Uitbuiting kan onder meer seksuele 

uitbuiting, gedwongen arbeid of diensten, slavernij of andere dienstbaarheid omvatten. In de 

regel zal draagmoederschap, commercieel of niet, dan ook niet onder artikel 273f Sr vallen gezien 

het doel een eigen kind voor de wensouders is.73 

 

2.7 Beleid 

 

De aandacht voor commercieel draagmoederschap is de afgelopen jaren toegenomen. “Dit geldt 

zowel voor wensouders die via draagmoederschap een gezin willen stichten als voor autoriteiten 

die proberen het gebruik van draagmoederschap tegen te gaan of te reguleren.”74 In 1988 werd 

voor het eerst een kabinetsstandpunt ingenomen over draagmoederschap. 75  Emotionele 

problemen voor de draagmoeder door de afstand van het kind, identiteitsproblemen voor het 

kind, verstoring van het hechtingsproces en het risico dat het kind tussen wal en schip valt indien 

wensouders vóór de geboorte terugkomen op hun intentie, werden door het kabinet als risico’s 

gezien en dit leidde tot de mening dat draagmoederschap een ongewenst verschijnsel is. Op 

grond hiervan kwam de strafbaarstelling van bemiddeling bij draagmoederschap tot stand. Dit 

beleid moest commercieel draagmoederschap tegengaan.76 Een verbod van draagmoederschap 

zelf werd niet handhaafbaar en onwenselijk gevonden, omdat het strafrecht zich niet zou moeten 

richten tegen de draagmoeder die juist bescherming nodig heeft.77 

 

In reactie op verontrustende berichten over illegale praktijken rond draagmoederschap in 2008 

herhaalde de toenmalige Minister van Justitie in 2009 dat het Nederlandse beleid is gericht op het 

voorkomen van commercieel draagmoederschap.78 De minister noemde hierbij het gevaar van 
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commercialisering en handel in baby’s tevens als achtergrond van dat beleid. 79  In 2011 

verschenen resultaten van een onderzoek waarin onderzoekers concludeerden dat het 

Nederlandse wetgevingsbeleid consistent is in de doelstelling draagmoederschap te ontmoedigen, 

maar dat het moeilijk bleek om vast te stellen op welke schaal draagmoederschap in Nederland 

plaatsvindt.80 In december 2011 stuurde de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een 

beleidsbrief aan de Tweede Kamer waarin een richting voor nieuw beleid werd gepresenteerd.81 

Gezegd werd dat met deze nieuwe richting commercieel draagmoederschap werd geaccepteerd 

en gereguleerd. Door te bepalen dat er geen toetsing zal zijn van de onkostenvergoedingen, zou 

Nederland de andere kant op kijken wanneer het recht van kinderen om niet te worden verkocht, 

voor welk doel ook of in welke vorm ook, wordt geschonden. 82  Uiteindelijk heeft de 

Staatcommissie Herijking ouderschap zich gebogen over de vraag hoe met (commercieel) 

draagmoederschap zou moeten worden omgegaan.83 

 

2.8 Conclusie 

 

Draagmoederschap lijkt in Nederland een gering verschijnsel te zijn, maar tegelijkertijd moet er 

rekening mee worden gehouden dat de omvang ervan groter is dan wordt gedacht. 

Draagmoederschapsconstructies kunnen zich namelijk ook buiten het zicht van 

(overheids)instanties voordoen. Er zijn geen specifieke internationale bepalingen voor 

draagmoederschap, laat staan betreffende commercieel draagmoederschap. Het IVRK kent wel 

het verbod op verkoop van kinderen. Het Nederlandse beleid is altijd ontmoedigend geweest, 

maar het is de vraag of dit beleid ook zijn effectiviteit heeft bewezen. Hierdoor, in combinatie met 

het feit dat een verbod op kinderkoop ontbreekt in de Nederlandse wetgeving, zou 

geconcludeerd kunnen worden dat aanpassing van het huidige beleid betreffende commercieel 

draagmoederschap wenselijk is. De belangen van toekomstige kinderen krijgen momenteel niet 

de bescherming die ze verdienen. Wat deze belangen zijn, zal in het volgende hoofdstuk worden 

verduidelijkt. 
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Hoofdstuk 3 – Rechten en belangen van het kind 
 

3.1 Inleiding 

 
De Staatscommissie Herijking Ouderschap geeft aan dat de belangen van het kind in de kern 

draaien om diens welzijn en een gezonde, volledige en harmonieuze ontwikkeling. Het respect 

voor de menselijke waardigheid van het kind dat dit veronderstelt, heeft implicaties voor de 

verhouding tussen kinderen en hun ouders en anderen die zijn betrokken bij hun ontstaan.84 Een 

kind mag niet (puur) voor de bevrediging van iemands belangen op de wereld worden gezet, 

gezien het belang en welzijn van het kind leidend of doorslaggevend dienen te zijn. Bij 

(commercieel) draagmoederschap zouden niet langer de behoeften van het kind boven de 

behoeften van ouders worden gesteld, waardoor een proces van commodificatie ontstaat: het 

kind wordt de vervuller van de behoeften van zijn (wens)ouders.85 Zoals in paragraaf 2.4 werd 

gesteld, bepaalt het IVRK niet dat de kinderrechten van toepassing zijn op de pre-fase van het 

menselijk leven, omdat bij het opstellen van het IVRK het belang hiervan niet kon worden 

voorzien. Mr. L.C. Bosch van kinderrechtenorganisatie Defence for Children stelt echter terecht 

dat, om kinderrechten effectief te kunnen toepassen, het door volwassenen gebruikmaken van 

vruchtbaarheidstechnieken met de intentie om het leven van een toekomstig kind te 

bewerkstelligen, in overeenstemming dient te zijn met het normatieve kader van het IVRK.86 

Daarnaast moet ook volgens vaste rechtspraak van het EHRM het belang van het kind ‘the 

primary consideration’ zijn, waardoor de belangen van het kind boven de belangen van de ouders 

kunnen worden gesteld.87 In dit hoofdstuk worden eerst de belangen en rechten van het 

(toekomstige) kind die in het geding zijn bij (commercieel) draagmoederschap besproken en 

vervolgens wordt bekeken of een verbod op kinderkoop de besproken belangen en rechten van 

het kind kan bevorderen. 

 

3.2 De rechten van het kind met betrekking tot draagmoederschap 

 

Hoewel de meeste wensouders in principe de beste bedoelingen zullen hebben voor hun 

(toekomstige) kind, is het niet ondenkbaar dat wensouders niet op de hoogte zijn van alle 

belangen en rechten van het kind die bij draagmoederschap een rol spelen. Wensouders 

verkrijgen hun informatie vaak via het internet en met name van websites van bemiddelaars, 
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welke door commerciële belangen wellicht een eenzijdig en zorgeloos beeld geven.88 Over de 

juridische implicaties wordt bijvoorbeeld geen of nauwelijks informatie gegeven, omdat wordt 

getracht een ‘product’ te verkopen.89 

 

Een over het algemeen welbekend, maar door zijn allesomvattendheid weinig concreet artikel, is 

artikel 3 IVRK: “Bij alle maatregelen die kinderen betreffen, vormen de belangen van het kind de 

eerste overweging”. Voor het vraagstuk van deze scriptie is met name de procedurele kant van dit 

artikel van belang. Het gaat immers nog niet zozeer om het belang van een specifiek kind in een 

bepaalde situatie, maar dat de belangen van kinderen die uit een draagmoederschapsconstructie 

geboren zullen worden, uitdrukkelijk worden betrokken in besluitvorming die deze kinderen 

raakt.90  Een specifieker en over het algemeen in Nederland goed beschermd recht, is het recht 

van het kind om zijn ontstaansgeschiedenis te kennen. Hieronder valt statusvoorlichting – in geval 

van draagmoederschap voorlichting omtrent het feit dat het kind niet uit de juridische moeder is 

geboren maar uit een draagmoeder – en informatie over de genetische en biologische 

afstamming.91 Artikel 7 IVRK geeft aan dat ieder kind recht heeft op een naam, een nationaliteit 

en om, voor zover dat mogelijk is, te weten wie zijn ouders zijn en door hen te worden verzorgd. 

Moeilijk te bepalen bij een situatie van draagmoederschap, is wie we hierbij verstaan onder 

‘ouders’. Uit paragraaf 2.2 bleek al dat er sprake kan zijn van biologische, genetische, juridische en 

sociale ouders. Hoewel het belang van het kind in concrete gevallen zal bepalen wie onder ouders 

moeten worden verstaan, heeft het VN-Kinderrechtencomité het belang van het kind om te 

weten wie diens biologische ouder is wel benadrukt. Omdat naar Nederlands recht de 

geboortemoeder de biologische moeder is, kan aldus gesteld worden dat het kind het recht heeft 

te weten wie diens draagmoeder is. Wanneer een voor de wensouders bekende vrouw (uit 

altruïstische redenen) bereid is het kind te dragen, zullen draagmoeder en kind mogelijk eerder 

van elkaars bestaan op de hoogte worden gebracht en makkelijker met elkaar in contact komen.92 

Echter, ook wanneer gebruik is gemaakt van een ‘onbekende’ draagmoeder moet bepaalde 

informatie over haar voor het kind beschikbaar zijn. Van wie een kind afstamt maakt een dermate 

belangrijk deel uit van zijn of haar identiteit, dat het verkrijgen van informatie hierover valt onder 

het recht op bescherming van de eigen identiteit.93 Dit recht ligt besloten in artikel 8 IVRK en 

artikel 8 EVRM. Nog verder gaat artikel 9 IVRK dat bepaalt dat kinderen en ouders niet van elkaar 
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mogen worden gescheiden, tenzij een scheiding in het belang is van het kind. Bij 

draagmoederschap zal het veelal wel in het belang van het kind worden geacht dat hij of zij van 

de draagmoeder, die in principe niet de intentie heeft de zorg voor het kind op zich te nemen, 

wordt gescheiden en in het gezin van de wensouders kan worden opgenomen. Momenteel is 

meestal adoptie nodig om (beide) wensouders als juridische ouders van het kind aan te merken. 

Ingevolge artikel 21 IVRK moet het belang van het kind bij adoptie de voornaamste overweging 

zijn en er mag niet in strijd met geldende adoptieprocedures worden gehandeld. Het voordeel van 

adoptie, als we voorgaande artikelen in ogenschouw nemen, is dat het kind door het inzien van 

zijn of haar geboorteakte de identiteit van de oorspronkelijke juridische ouders te weten krijgt, 

omdat de adoptie wordt aangetekend op de geboorteakte als een latere vermelding.94 Echter, een 

kind zal waarschijnlijk niet zonder aanleiding zijn geboorteakte willen inzien en het is mogelijk dat 

een buitenlandse geboorteakte niet dezelfde gewenste informatie bevat. Tot slot heeft het kind 

uiteraard, zoals blijkt uit artikel 35 IVRK en het bijbehorende Facultatief Protocol inzake de 

verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, het recht om niet te worden 

ontvoerd, verhandeld of verkocht. De overheid dient hier alle nodige maatregelen tegen te 

nemen. Indien commercieel draagmoederschap onder het begrip ‘verkoop van kinderen’ valt, 

dient de overheid aldus maatregelen tegen commercieel draagmoederschap te nemen.95 

  

Bij internationaal draagmoederschap is er een groter risico dat een aantal kinderrechten in de 

knel komt door middel van dreigende staatloosheid, identiteitsproblemen en kinderhandel. 

Draagmoederschap verplaatst zich namelijk vaak naar het buitenland, bijvoorbeeld India, 

Oekraïne, Californië, Rusland en Thailand96, waar ruimere mogelijkheden bestaan en daarmee 

bepaalde kinderrechten mogelijk minder worden beschermd.97 

 

3.3 Belang van het kind bij commercieel draagmoederschap 

 

De ratio die aan het Nederlandse recht ten grondslag ligt, is dat commercieel draagmoederschap 

onwenselijk is in verband met het belang van het kind op zowel micro- als macroniveau.98 Dit 

laatste ziet op de onwenselijke commercialisering van kinderhandel met het oog op 

gezinsvorming. Een kind dient geen onderwerp van een overeenkomst te zijn, omdat dit het 
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belang van het kind zou kunnen schaden.99 Volgens prof. dr. R.A.C. Hoksbergen, hoogleraar 

adoptie, wordt de kwaliteit van het leven van een kind dat via een commerciële draagmoeder is 

verwekt bij voorbaat fundamenteel aangetast.100 Onderzoek zou volgens hem niet afgewacht 

hoeven worden om maatregelen te ondernemen, omdat we allang bekend zijn met het verdriet, 

de boosheid en de worsteling van mensen die hun identiteit niet kennen, niet weten van wie ze 

afstammen en die als koopwaar van de hand zijn gegaan.101 Gezegd kan worden dat bij 

commercieel draagmoederschap de ouderlijke rechten verworden tot eigendomsrechten waarbij 

het kind de eigendom vormt en daarmee ook handelswaar wordt.102 Hier wordt tegenin gebracht 

dat men met eigendom kan doen wat men wil en dat dit niet kan met een kind. Het is vooral bij 

commercieel draagmoederschap ook mogelijk dat, hoewel het wellicht ook geldt bij niet-

commercieel draagmoederschap gezien ook daar de wensouders veelal veel moeite hebben 

gedaan voor het ontstaan van hun kind, het kind het gevoel krijgt dat het moet voldoen aan hoge 

verwachtingen.103 De ouders hebben dan naast veel moeite immers een (grote) som geld voor 

hun kind overgehad. Er zijn echter geen tot weinig empirische studies bekend over de gevolgen 

van commercieel draagmoederschap voor het kind (op latere leeftijd). Nog onderzocht dient te 

worden wat de consequentie van ‘het gekocht zijn’ betekent voor het welzijn van het kind.104 De 

discussie richt zich momenteel daarom voornamelijk op de aantasting van de waardigheid van het 

kind. 

 

3.4 Bescherming van de waardigheid van het kind 

 

Het begrip waardigheid is een centraal begrip in termen van mensenrechten, c.q. kinderrechten. 

Zoals bijvoorbeeld uit de eerste artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie het Handvest volgt, is de 

menselijke waardigheid onschendbaar en dient deze geëerbiedigd en beschermd te worden. Ook 

in het IVRK is waardigheid een kernbegrip en de waardigheid van het kind wordt dan ook 

benoemd in de preambule en een aantal artikelen. Menselijke waardigheid kan worden uitgelegd 

als verbod op instrumentalisering en objectivering van de mens.105 De waardigheid van het kind 
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brengt mee dat het kind een subject is en geen object, en dat het recht met waardigheid te 

worden behandeld ook meebrengt dat het kind niet als speelbal mag worden behandeld.106 

Toekomstige kinderen hebben, volgens onder andere mr. L.C. Bosch van Defence for Children, het 

recht om niet te worden gereduceerd tot een middel voor wensouders om te voorzien in hun 

behoefte aan een kind.107 Omdat kinderen afhankelijk zijn van volwassenen is bescherming ten 

opzichte van deze volwassenen des te belangrijker.108 Ouders hebben veel geld over voor hun 

kind, maar wanneer kinderen een prijs hebben – niet langer onbetaalbaar zijn – schendt dit hun 

waardigheid. 109  Maar hoe worden kinderen gereduceerd tot een object in commerciële 

draagmoederschapsconstructies? Als er bijvoorbeeld een conflict zou zijn over de hoogte van het 

door de wensouders te betalen bedrag kan het kind wellicht worden achtergehouden als 

‘onderpand’.110 De voortplantingsmarkt maakt kinderen tot fabrieksproducten, beschikbaar voor 

wie het kan betalen en wanneer het product niet voldoet gaat de koop niet door.111 Aan de 

andere kant moet bedacht worden dat in de zeldzame gevallen dat een geschil is ontstaan tussen 

draagmoeder en wensouder(s), omdat de draagmoeder weigert het kind af te staan, de 

rechtbanken de draagmoederschapsovereenkomst niet als een verkoopcontract beschouwen. De 

rechtbanken handelen in een dergelijke situatie enkel door te bepalen aan wie de 

verantwoordelijkheid voor de zorg van het kind komt, wat gebaseerd wordt op het belang van het 

kind.112 Volgens sommigen wordt de menselijke waardigheid van het kind pas geschonden 

wanneer het kind reeds geboren is en daadwerkelijk wordt “verhandeld” en doorgegeven als 

koopwaar.113 Ook hiervoor geldt dat de rechtspraak tot dusver niet ingaat op het feit dat er 

gebruik is gemaakt van een commerciële draagmoeder en of dit een mensonwaardige 

behandeling van het kind is. Zo ging bijvoorbeeld de Rechtbank Den Haag niet verder in op de 

wijze van ontstaan van het kind en motiveerde dat als volgt: “feit is dat de minderjarige bestaat 

en dat naar het oordeel van de rechtbank het belang van de minderjarige in deze leidend dient te 

zijn”.114 De keuze van ouders om gebruik te maken van een commerciële draagmoeder moet 

echter ook bekeken worden vanuit het belang van het kind.115 Over het algemeen wordt er vanuit 

gegaan dat altruïstisch draagmoederschap de waardigheid van het kind niet schendt en 

commercieel draagmoederschap mogelijk wel. Het wordt niet als mensonwaardig geacht wanneer 
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een draagmoeder enkel gedreven is door de wil om de wensouders een geschenk te geven.116 Het 

motief van de draagmoeder heeft dus impact op de menswaardigheid.117  

 

3.5 Andere (pedagogische) belangen van het kind bij draagmoederschap 

 

Naast de belangen van het kind die tot uitdrukking zijn gekomen in bepaalde rechten, spelen er 

nog enkele andere belangen van het kind.118 Zo heeft het kind allereerst belang bij een goede 

gehechtheidsrelatie met zijn of haar ouder(s). Bij draagmoederschap is er een doorbreking van 

het hechtingsproces van het kind met de biologische moeder. 119  Tegenstanders van 

(commercieel) draagmoederschap benadrukken dat hechting al plaatsvindt in de baarmoeder en 

dat er door de scheiding na de geboorte schade wordt toegebracht aan de gehechtheidsrelatie en 

daarmee aan het kind. Ook zijn er zorgen dat vóór de scheiding schade kan worden toegebracht 

aan het kind doordat de draagmoeder, met name als er sprake is van commercieel 

draagmoederschap en de draagmoeder dus betaald wordt voor haar “dienst”, tijdens de 

zwangerschap emotioneel afstand houdt. 120  Dit zou een nadelige invloed op de 

hersenontwikkeling kunnen hebben doordat de hersenontwikkeling in de baarmoeder wordt 

beïnvloed door chemische stoffen.121 Daarnaast kan de overdracht van het kind na de geboorte 

aan de wensouders traumatisch zijn voor het kind omdat het de hartslag en de stem van de 

moeder herkent.122 Voorstanders van (commercieel) draagmoederschap menen echter dat er 

geen direct gevaar is voor verstoring van een gezonde ontwikkeling door doorbreking van het 

gehechtheidproces, gezien voorbeelden uit de adoptiepraktijk van gezonde, na de geboorte 

ontstane, gehechtheidsrelaties tussen kind en wensouders.123 

 

Omdat er ten aanzien van draagmoederschap nog geen wettelijke regeling is, verkeert het kind na 

de geboorte in een periode van onzekerheid. Vanaf dat moment zal namelijk worden vastgesteld 

wie de juridische ouders (zullen) zijn. Het is mogelijk dat de wensouders afzien van hun beslissing 

waardoor het kind bij de draagmoeder blijft, die niet de intentie had het kind op te voeden, of 
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juist dat de draagmoeder het kind niet meer aan de wensouders wil afstaan.124 Het kind kan zo de 

dupe worden van (latere) conflicten tussen draagmoeder en wensouder(s), wat niet in het belang 

is van diens gezonde en harmonieuze ontwikkeling.125 Ook een risico voor de gezonde en 

harmonieuze ontwikkeling van het kind vormt de sterke kinderwens van de wensouders. Ook al 

komt het kind na de geboorte in een liefdevolle omgeving terecht, hebben wensouders vóór dit 

moment vaak een langdurig en heftig proces achter de rug om zwanger te worden. De 

wensouders moeten hun onvruchtbaarheid verwerken, wat vaak een langdurige invloed op hun 

leven heeft. Zodra de baby, al dan niet door middel van draagmoederschap, in het gezin komt, 

verschuift de focus van een preoccupatie met de zwangerschap naar het kind.126 Onverwerkte 

rouw zou onbewust effect kunnen hebben op de opvoeding en verzorging van het kind door de 

wensouders.127 Ze kunnen bijvoorbeeld onzeker zijn door de angst dat, nu het moment eenmaal 

daar is, ze het als ouders niet goed doen of het kind alsnog kwijtraken.128 

 

Wanneer het kind ouder is, kan het nieuwsgierig worden naar zijn ontstaan, ook al is het kind 

genetisch geheel verwant aan de ouders. Dat hoeft niet schadelijk te zijn voor het kind, in de zin 

dat het op latere leeftijd nog hechtingsproblemen kan gaan vertonen, maar het kan de zoektocht 

naar de eigen identiteit wel bemoeilijken.129 Het aantal studies naar het welzijn van kinderen die 

zijn geboren uit een draagmoeder is schaars. Daarnaast is enkel nog onderzoek gedaan bij relatief 

jonge kinderen, terwijl het kind pas in latere leeftijdsfasen zijn ontstaansgeschiedenis echt goed 

zal kunnen begrijpen en het vormen van de identiteit dan belangrijker wordt. Wat onderzoek tot 

op heden aantoont is dat kinderen die geboren zijn door middel van draagmoederschap tot en 

met hun tiende levensjaar geen verschillen vertonen in ontwikkeling of gedrag in vergelijking met 

kinderen die zijn geboren met behulp van een donor of door natuurlijke conceptie.130 In 

tegendeel, de grote kinderwens zou er juist voor zorgen dat de wensouders erg betrokken zijn bij 

de verzorging en opvoeding van hun kind en sterk aan hem of haar gehecht zijn, wat het welzijn 

van het kind ten goede komt.131 Hoewel de zorgen omtrent mogelijke identiteitsproblemen van 

het kind op latere leeftijd gelden voor elk uit een draagmoederschapsconstructie geboren kind, 

zijn deze zorgen er met name met betrekking tot draagmoederschapsconstructies die worden 

aangegaan in het buitenland. Bij draagmoederschapsconstructies in het buitenland kan het 
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namelijk mogelijk zijn dat er gebruik wordt gemaakt van een anonieme eiceldonor, een anonieme 

zaadceldonor, dat er weinig bekend is over de draagmoeder en dat er tot slot meer voor het 

traject wordt betaald dan een onkostenvergoeding.  

 

3.6 De parallel met adoptiewetgeving 

 

Het Haags verdrag ter bescherming en samenwerking bij interlandelijke adoptie is mede 

ontwikkeld ter voorkoming van handel in en verkoop van kinderen.132 Zo is in artikel 8 Haags 

adoptieverdrag vastgelegd dat alle passende maatregelen moeten worden genomen om het niet-

gerechtvaardigd genieten van financieel of ander voordeel in verband met de adoptie te 

voorkomen. Ditzelfde is te lezen in artikel 21 lid d IVRK. Daarnaast is in artikel 4 onder meer 

neergelegd dat een adoptie pas kan plaatsvinden als de bevoegde autoriteiten van de staat van 

herkomst zich ervan hebben vergewist dat de personen wier toestemming voor de adoptie vereist 

is, hun toestemming niet is verkregen tegen betaling of in ruil voor enige andere 

tegenprestatie.133 Men kan zich afvragen waarom commercieel draagmoederschap wel zou 

moeten worden toegestaan als commerciële adoptie verboden is. Er wordt bepleit dat de 

wetgeving omtrent interlandelijke adoptie geen goede vergelijking biedt omdat deze 

geadopteerde kinderen geen genetische band met geen van beide wensouders heeft en omdat 

adoptie daarnaast een meer sociaal geaccepteerd fenomeen is dan draagmoederschap.134 

 

3.7 Verbod op kinderkoop 

 

Betaald draagmoederschap en het betalen voor een kind in het algemeen zijn niet verboden in 

Nederland.135 Nederland heeft zich echter internationaal verbonden om, hoe dan ook, alle 

passende maatregelen te nemen ter voorkoming van de verkoop van of de handel in kinderen in 

welke vorm dan ook. Er is discussie over de vraag of commercieel draagmoederschap en de 

verkoop van kinderen hetzelfde zijn, maar gezien de brede omschrijving van de verkoop van 

kinderen is dit in principe wel het geval.136 Bij commercieel draagmoederschap draagt de 

draagmoeder immers het kind over aan de wensouders tegen een vorm van vergoeding die de 
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onkosten overstijgt.137 Of commercieel draagmoederschap ook valt onder één van de doelen van 

de verkoop van kinderen uit artikel 3 van het facultatieve protocol waarvoor de verplichting 

bestaat tot opname in het strafrecht, is sterk te betwijfelen. Artikel 35 en het protocol in hun 

context bezien, maakt duidelijk dat het verbod op verkoop van kinderen voornamelijk gericht is 

op strafbare feiten genoemd in het protocol. Niet zomaar kan worden aangenomen dat deze 

strafbare feiten analoog zijn aan commercieel draagmoederschap. De context, proces en gevolgen 

van (commercieel) draagmoederschap verschillen sterk in karakter met die van de strafbare 

activiteiten die uitdrukkelijk worden benoemd in het protocol. Lidstaten hebben bij het protocol 

ook niet uitdrukkelijk de definitie van verkoop van kinderen beperkt tot activiteiten met een 

uitbuitend doel, maar bepalingen van een verdrag moet wel worden geïnterpreteerd in de 

context, strekking en doel van het verdrag.138 Dit neemt niet weg dat een strafbepaling wel de 

gewenste maartegel kan zijn om de verkoop kan kinderen in het algemeen, en daarmee 

mogelijkerwijs ook commercieel draagmoederschap, te voorkomen. Wetgeving kan onder andere 

worden ingezet om de maatschappij te ordenen, om rechtsbescherming te bieden, om een 

ontstane praktijk te verankeren of soms is het duidelijk dat wetgeving weinig zal veranderen aan 

de praktijk, maar wil de overheid hiermee toch een signaal afgeven.139 Het recht kan het bestaan 

van draagmoederschap niet langer negeren. Draagmoederschap hoeft niet per definitie in te gaan 

tegen de menselijke waardigheid of het belang van het kind en draagmoederschap kan een 

aanvaardbare procreatietechniek zijn. Daarom is een algeheel verbod op draagmoederschap niet 

wenselijk. Vanwege de strijdigheid van sommige aspecten kan de overheid draagmoederschap 

echter ook niet in alle vormen toelaten. Een bepaald aspect van draagmoederschap, het 

commerciële aspect, kan worden verboden.140 De wetgeving moet de burgers duidelijk maken wat 

wel kan op het gebied van draagmoederschap en hen niet alleen de illegaliteit in sturen.141 Enkel 

een verbod heeft geen of weinig afschrikwekkende of preventieve werking en houdt 

draagmoederschapstoerisme en heimelijk draagmoederschap niet tegen.142 Daarnaast zijn er 

enkele knelpunten met betrekking tot de functie van een verbod van kinderkoop waar verder op 

in wordt gegaan in hoofdstuk vier. 
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3.8 Conclusie 

 

In dit hoofdstuk zijn de belangen en rechten van het (toekomstige) kind die in het geding zijn bij 

(commercieel) draagmoederschap besproken en is vervolgens bekeken of een verbod op 

kinderkoop de besproken belangen en rechten van het kind kan bevorderen. Gebleken is dat 

draagmoederschap met een commercieel karakter moeilijk verzoenbaar is met de rechten en 

belangen van het kind. Er is discussie of door de doorbreking van het gehechtheidproces van het 

kind met biologische ouder, de gezonde ontwikkeling mogelijk verstoord wordt. Daarnaast vormt 

de periode van onzekerheid na de geboorte van het kind een risico, omdat het kind de dupe kan 

worden van conflicten tussen draagmoeder en wensouders. Tevens kan een kind nieuwsgierig 

worden naar zijn ontstaan, wat de zoektocht naar de eigen identiteit kan bemoeilijken. Het is 

echter de vraag of de, vooral ethische, zorgen op dit moment wel genoeg worden gesteund door 

onderzoek, ofwel feitelijke en objectieve informatie betreffende alle aspecten van 

draagmoederschap, en of er niet te veel vragen onbeantwoord blijven.143 Deze feitelijke en 

objectieve informatie is ook van belang voor wensouders om een goed doordacht besluit te 

kunnen nemen.144 Is ook zonder nader onderzoek de tijd rijp voor een verbod op de verkoop van 

kinderen om commercieel draagmoederschap tegen te gaan? Eigenrichting in het familierecht, 

door het negeren of omzeilen van bestaande wettelijke bepalingen, moet worden voorkomen en 

de belangen van kinderen moeten apart worden getoetst.145 Op het eerste gezicht noopt 

internationaal recht tot een verbod op kinderkoop en dit kan tevens meer zekerheid bieden dat 

de belangen en rechten van het kind worden gerespecteerd in het draagmoederschaptraject. 

Sommige belangen en rechten van het kind, zoals diens recht op respect voor de menselijke 

waardigheid, lijken immers hoe dan ook in de knel te komen. Of commercieel draagmoederschap 

valt onder een van de doelen van de verkoop van kinderen uit artikel 3 van het facultatieve 

protocol waarvoor de verplichting bestaat tot opname in het strafrecht, is echter sterk te 

betwijfelen. Ook is het lastig te stellen dat commercieel draagmoederschap een kind gewoonweg 

tot een middel maakt voor het doel van de wensouders. Over elke geplande zwangerschap zou 

immers hetzelfde gezegd kunnen worden, alsook mogelijk over adoptie.146 Het voorstel van de 

Staatscommissie, waarbij het belang van het kind en de eventuele commerciële aspecten idealiter 

voorafgaand aan het traject worden getoetst, is een goed startpunt om tot een oplossing te 

komen. In het volgende hoofdstuk wordt bezien of er, eventueel onvoorziene, knelpunten kleven 

aan een dergelijke wettelijke regeling ter voorkoming van de verkoop van kinderen.  
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Hoofdstuk 4 – Knelpunten en bezwaren bij een verbod op kinderkoop 
 

4.1 Inleiding 

 
"Interestingly, while most legal systems around the world have sought to uniformly outlaw or 

heavily regulate other markets wherein humans or their parts are bought and sold-including 

human trafficking, embryo trafficking, prostitution, and internal organ selling - they have not yet 

done so with surrogacy."147 

 

Commercieel draagmoederschap is op zichzelf niet verboden en strafrechtelijk gesanctioneerd. 

Slechts enkele handelingen in het kader van (commercieel) draagmoederschap zijn strafbaar.148 

Deze huidige strafbepalingen hebben het doel te voorkomen dat er een klimaat ontstaat waarin 

het verschijnsel commercieel draagmoederschap zich kan ontwikkelen.149 Er is desondanks toch 

een markt voor commercieel draagmoederschap ontstaan. Draagmoederschap om financiële 

redenen wordt door vrijwel iedereen afgewezen en vergoeding van daadwerkelijk door de 

draagmoeder gemaakte kosten wordt door vrijwel iedereen onderschreven.150 Dit komt ook tot 

uitdrukking op de site van de Rijksoverheid, waarop wordt omschreven: “Na de geboorte vraagt 

de Raad voor de Kinderbescherming u om een afstandsverklaring te ondertekenen. In die 

verklaring staat ook dat u geen betaling heeft ontvangen of zult ontvangen”151 en “Voor kosten die 

er zijn voor de draagmoeder kan een vergoeding worden gegeven”.152 Er is echter geen helder 

onderscheid tussen altruïstisch en commercieel draagmoederschap. 153  Zoals in het vorige 

hoofdstuk is omschreven, adviseert de Staatscommissie om kinderkoop (wellicht als universeel 

delict) strafbaar te stellen en dat in het verlengde hiervan betalingen aan de draagmoeder die de 

door de rechter goedgekeurde bedragen te boven gaan, strafbaar zouden moeten zijn. In dit 

hoofdstuk wordt bekeken wat dit betekent voor het onderscheid tussen altruïstisch en 

commercieel draagmoederschap en wat overige knelpunten of bezwaren zijn bij een verbod op 

kinderkoop. 
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4.2 De vergoeding; wanneer is er sprake van commercieel draagmoederschap? 

 
Het is niet geheel duidelijk wanneer draagmoederschap de (ver)koop van een kind inhoudt. Het 

begrip ‘verkoop van kinderen’ wordt in het Facultatief Protocol inzake de verkoop van kinderen, 

kinderprostitutie en kinderpornografie uitgelegd als ‘iedere handeling of transactie waarbij een 

kind wordt overgedragen door een persoon of groep personen aan een andere persoon of groep 

personen tegen betaling of een andere vorm van vergoeding.’154 Met deze omschrijving blijft het 

een ruim begrip en er is nog geen nadere invulling aan gegeven. 

 

Over het algemeen wordt gesteld dat er sprake is van commercieel draagmoederschap als de 

draagmoeder een financiële vergoeding krijgt die de kosten van de zwangerschap en bevalling 

overschrijdt. Maar welke kosten zijn direct verbonden aan de zwangerschap en bevalling? Hoewel 

dit nog niet gelijk een eenduidig antwoord geeft op de vraag of bijvoorbeeld vitamines hieronder 

vallen, lijkt dit wel andere kosten uit te sluiten zoals compensatie van inkomsten. Sommigen zijn 

van mening dat de onkostenvergoeding ook loonverlies mag compenseren, terwijl anderen van 

mening zijn dat dat neerkomt op uitbetaling van loon aan de draagmoeder.155 Een dergelijke 

financiële steun kan voor de draagmoeder een redmiddel in (financiële) nood zijn en daarmee de 

reden vormen om draagmoeder te worden.156 Anderzijds kan gezegd worden dat er eventueel 

sprake is van uitbuiting van de draagmoeder indien deze geen of onvoldoende 

onkostenvergoeding krijgt.157 Niet direct met de zwangerschap en bevalling verbonden, maar over 

het algemeen niet ter discussie staand, zijn de juridische kosten. Onder juridische kosten vallen 

juridische begeleiding bij het opstellen van de draagmoederschapsovereenkomst, juridische 

begeleiding bij de juridische overdracht van kind aan wensouders en de griffierechten.158 Deze 

kosten zouden volledig door de wensouders moeten worden betaald. Kortom, wat betreft de 

vergoedingen aan de draagmoeder is er een grijs gebied waar duidelijkheid moet worden 

verschaft, wil een verbod op kinderkoop commercieel draagmoederschap tot een halt kunnen 

roepen. 

 

4.3 Mogelijke vergoedingen 
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In de praktijk bestaan er in diverse landen draagmoederschapsklinieken waaraan wensouders een 

vergoeding betalen voor diens diensten en waarvan een deel naar de draagmoeder gaat. Hoeveel 

deze vergoeding bedraagt, verschilt sterk per land. In Nederland zijn draagmoederschapsklinieken 

niet toegestaan, omdat de bemiddeling tussen wens- en draagouders wordt aangemerkt als 

commercieel draagmoederschap en bemiddeling bij en adverteren voor draagmoederschap 

verboden zijn.159 De Staatscommissie adviseert nu om het verbod om te bemiddelen bij en 

adverteren voor draagmoederschap te versoepelen, door de Raad voor de Kinderbescherming de 

bevoegdheid te geven om instellingen ontheffing van dit verbod te kunnen verlenen.160 Een 

ontheffing zal volgens de Staatscommissie wel enkel kunnen worden verleend mits het gaat om 

dienstverlening zonder winstoogmerk. 

 

De Staatscommissie gaat ook in op de vergoedingen die mogelijkerwijs voor het 

draagmoederschapstraject worden betaald en deelt deze op in een aantal categorieën. Allereerst 

zijn er de medische en andere zorgkosten die o.a. zien op kosten die verbonden zijn aan IVF, 

zwangerschapszorg, psychologische begeleiding en eventuele aanvullende medische 

verzekeringen van de draagmoeder. Daarnaast vormen de juridische kosten en 

bemiddelingskosten afzonderlijk een categorie. De laatste categorie betreft de vergoedingen 

specifiek voor de draagmoeder, waarbij kan worden gedacht aan haar reiskosten, eventuele 

oppaskosten voor haar andere kinderen, eventuele medisch niet noodzakelijke hulp in de 

huishouding, positiekleding, compensatie voor inkomstenderving en een vergoeding voor het 

dragen van het kind of ongemakken tijdens de zwangerschap en de bevalling.161 Op bijvoorbeeld 

de website zwangervooreenander.nl worden hiernaast als vergoedingen bijvoorbeeld nog 

‘pretecho’s’ en ‘een paar maanden abonnement op de sportschool om het oude figuur terug te 

krijgen’ genoemd.162 Dit overzicht maakt duidelijk dat veel betalingen wel of niet onder een 

“redelijke vergoeding” kunnen vallen. Per aspect kunnen de meningen verschillen en het is door 

de vele aspecten, die qua kosten in elk individueel geval ook zeer verschillend kunnen zijn, lastig 

een concreet bedrag als commercieel te bestempelen. Dat er sprake is van commercieel 

draagmoederschap kan zich daarnaast ook uiten op een andere wijze dan het bedrag, namelijk 

wanneer is afgesproken dat de draagmoeder aanzienlijk minder betaald krijgt indien het kindje 

niet levend wordt geboren of dat de vergoedingen moet worden terugbetaald als de 
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draagmoeder besluit het kindje niet af te staan.163 Een rechter is objectief. Toch, of juist ter 

verzekering van diens objectiviteit, zou een rechter zeer gebaat zijn bij richtlijnen betreffende de 

‘redelijke’ vergoeding. Wanneer de rechter voortaan zou moeten vaststellen welke vergoeding 

aan de draagmoeder in een specifiek geval redelijk is, zou een dergelijke richtlijn houvast kunnen 

bieden.  

 

4.4 Mogelijke gevolgen van een verbod op kinderkoop in het belang van het kind? 

 
Internationaal draagmoederschap komt in aanmerking voor erkenning in Nederland, mits dit tot 

stand is gekomen na een rechterlijke toets en mits dit ook overigens voldoet aan de 

uitgangspunten van de Nederlandse regeling. Prof. dr.  R.A.C. Hoksbergen draagt in zijn boek 

‘Kinderen die niet konden blijven’ de suggestie aan om elke vorm van niet-familie gebonden 

draagmoederschap te verbieden en kinderen die door een buitenlandse draagmoeder ter wereld 

zijn gebracht, niet in Nederland toe te laten.164 Met een dergelijke regeling is de kans op 

commercieel draagmoederschap (op papier) wellicht klein, maar het is de vraag of dit geen 

grovere schending van het belang van het (toekomstige) kind oplevert. Een verbod op kinderkoop 

kan gevolgen hebben voor de afstammingsband tussen het kind en de wensouders. Het kan zijn 

dat een familierechtelijke band tussen wensouders en kind wel in het andere land, maar niet in 

Nederland wordt erkend, wat aanzienlijke rechtsonzekerheid voor het kind tot gevolg heeft.165 De 

rechtbank kan de adoptie na draagmoederschap weigeren, autoriteiten kunnen de nodige 

reisdocumenten om naar Nederland af te reizen weigeren of er ontstaan hinkende 

rechtsverhoudingen door weigering van erkenning van buitenlandse geboorteakten.166 Wanneer 

de geboorteakte niet kan worden ingeschreven en het kind geen burgerservicenummer heeft, kan 

het kind bijvoorbeeld ook niet op de zorgverzekering worden bijgeschreven en dus geen medische 

zorg krijgen. 167 Burgerschap ontkennen aan kinderen wier ouders naar het buitenland zijn 

afgereisd om door middel van draagmoederschap een kind te krijgen, is een disproportioneel 

antwoord op de problemen die een land vreest dat zich kunnen voordoen bij schending van diens 

draagmoederschap verbod.168 Aan de andere kant kan worden gezegd dat indien geen gevolg 

wordt gegeven aan een verbod op kinderkoop, dit verbod inhoudsloos wordt. Een soepele 

houding in concrete gevallen leidt tot ondermijning van de wetgeving en door bijvoorbeeld toch 

de adoptie uit te spreken of buitenlandse geboorteakten te erkennen, krijgt de praktijk die 
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verboden is desondanks juridische gevolgen.169 Een voldongen feit zou dan een nieuwe bron van 

recht worden. 170  Tot slot worden wensouders bij automatische erkenning van de 

afstammingsband, waarbij het draagmoederschapstraject niet voldeed aan het interne recht, 

aangemoedigd om in het buitenland iets te doen wat in het eigen land verboden is.171 Maar het 

belang van het kind is, ook al is het een achterliggende reden voor een verbod, zoals uit het 

hiervoor beschrevene blijkt, vaak niet gebaat met een rigide toepassing hiervan.172 Daarnaast 

blijkt uit de praktijk dat veel wensouders vooraf nooit bij dergelijke mogelijke onwenselijke 

gevolgen hebben stilgestaan en dit is mogelijk ook nog het geval na de introductie van een verbod 

op kinderkoop.173 

 

Internationaal geadopteerde kinderen veranderen wellicht van nationaliteit, maar zij zijn zelden 

staatloos. Voor kinderen die worden geboren met behulp van draagmoederschap bestaat er een 

veel groter risico op stateloosheid, doordat staten verschillende personen (genetisch of 

biologisch) als juridisch ouder aanmerken.174  Bijvoorbeeld Oekraïne erkent de wensouders direct 

als de juridische ouders; wat in strijd is met de Nederlandse wetgeving.175 Zonder hier zelf ook 

maar enig schuld aan te hebben kan het jaren duren voor er een oplossing is voor deze 

kinderen.176 

 

4.5 De inhoud en handhaving van een verbod op kinderkoop 

 
Voor de huidige strafbepaling geldt dat er hoogstens kan worden gestraft met een 

gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de vierde categorie, respectievelijk 

met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de derde 

categorie.177 Het is uiteraard aan de wetgever om te bepalen hoe een verbod op kinderkoop zal 

luiden en wat de consequentie van het overtreden van dit verbod zal zijn. 
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De Staatscommissie adviseert om kinderkoop wellicht zelfs als universeel delict strafbaar te 

stellen, dus strafbaar waar ook ter wereld begaan.178 Momenteel maken artikel 151b en 151c Sr 

geen deel uit van artikel 4 of 5 Sr., waardoor wensouders die een draagmoederschapstraject 

aangaan in een land waar commercieel draagmoederschap niet strafbaar is, niet vervolgd zullen 

worden.179 Ook de rechten van deze, door Nederlandse wensouders ontstane kinderen, dienen 

gewaarborgd te worden en omdat de risico’s voor het kind bij buitenlands draagmoederschap 

groter zijn, dienen wensouders niet hiertoe gedreven te worden. Wanneer in de context van een 

draagmoederschapsconstructie een kind reeds is verwekt, moeten de belangen van dat specifieke 

kind de eerste overweging vormen. Rechtbanken zullen het belang van het reeds geboren kind 

vaststellen, ongeacht of de draagmoederschapsconstructie legaal was of niet.180  

 

Tot slot kan een kinderwens zodanig sterk zijn dat ouders, ondanks een wettelijk verbod, illegale 

wegen gebruiken om aan deze wens te voldoen.181 Tot op heden heeft de wetgever niet over 

willen gaan tot een verbod op draagmoederschap, omdat de handhaving daarvan niet haalbaar 

werd geacht. De kans dat een dergelijk strafbaar feit aan het licht komt, is niet groot. Voor 

buitenlands draagmoederschap bijvoorbeeld, valt moeilijk te controleren of er een vergoeding is 

betaald en wat die vergoeding precies bedroeg.182 De Aanwijzingen voor de regelgeving bepalen 

echter dat eerst moet worden nagegaan of een regel voldoende is te handhaven, voordat hij 

wordt vastgesteld.183 Het is nog sterk te betwijfelen en niet uit onderzoek af te leiden of dit het 

geval zal zijn. Totdat er meer zekerheid is, kan er enkel van uit worden gegaan dat een verbod op 

kinderkoop de functie van symbolische wetgeving zal hebben. 

 

4.6 Conclusie 

 
Een kind heeft recht op ouders, maar ouders hebben geen recht op een kind. Een kind blijft 

daarnaast onbetaalbaar, maar een draagmoeder, advocaten en bemiddelingsbureaus verdienen 

er mogelijk ruim aan. Artikel 35 IVRK verbiedt alle vormen van verkoop in kinderen: elke 

handeling of transactie waarbij een individu of een groep tegen een of andere vorm van betaling 

een kind overdraagt aan een derde persoon. Hoewel draagmoederschap geen nieuw verschijnsel 

is en ook het IVRK al enige tijd door Nederland geratificeerd is, lijkt het moment gekomen om 

draagmoederschap in het algemeen te reguleren en commercieel draagmoederschap (middels 

                                                           
178

 Staatscommissie Herijking ouderschap 2016, p. 481. 
179

 Boele-Woelki e.a. 2012, p. 40. 
180

 Gerber & O’Byrne 2015, p. 98. 
181

 Vlaardingerbroek 2003, p. 173. 
182

 Swennen 2016. 
183

 Staatscommissie Herijking ouderschap 2016, p. 62. 



33 
 

een verbod op kinderkoop) te verbieden. Het is wel belangrijk om van tevoren in te schatten wat 

de consequenties van een dergelijk verbod zijn. Zal commercieel draagmoederschap inderdaad 

een halt worden toegeroepen of zal het zich (nog) meer buiten het blikveld van de autoriteiten 

gaan afspelen?184 Is het handhaven van een verbod op kinderkoop daarnaast niet te veel in strijd 

met de belangen van de kinderen wanneer deze eenmaal geboren zijn? Het is bovendien 

nochtans niet duidelijk wanneer draagmoederschap als de (ver)koop van een kind wordt 

gekwalificeerd. Ondanks het zorgvuldige en duidelijke voorstel van de Staatcommissie Herijking 

Ouderschap, dat de mogelijke vergoeding aan de draagmoeder door een rechter wordt 

vastgesteld en dat een verbod op kinderkoop wordt geïntroduceerd, zijn er hierbij duidelijk nog 

knelpunten en bezwaren. Om niet alleen de belangen van het toekomstige kind maar ook van het 

daadwerkelijk ter wereld gekomen kind te kunnen beschermen, zal door deskundigen nog goed 

naar deze knelpunten en bezwaren moeten worden gekeken. 
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Hoofdstuk 5 – Conclusie 
 

5.1 Terugblik 

 
De Staatscommissie Herijking ouderschap stelt in zijn rapport ‘Kind en ouders in de 21ste eeuw’ 

een wettelijke regeling voor draagmoederschap voor, waarmee wensouders vanaf het tijdstip van 

de geboorte juridisch ouder van het kind worden.185 Voorwaarden hiervoor zouden zijn dat de 

draagmoeder vrij heeft ingestemd, dat het kind de mogelijkheid heeft om zijn 

ontstaansgeschiedenis te achterhalen, dat er in beginsel genetisch verwantschap is van ten 

minste één wensouder aan het kind, dat er verplichte voorlichting voor wensouders is en dat de 

afspraken tussen de draagmoeder en de wensouders vóór de conceptie door een rechter moeten 

worden goedgekeurd. Dit laatste is met name van belang in de discussie omtrent commercieel 

draagmoederschap, omdat geadviseerd wordt dat bij deze rechterlijke toets tevens de eventuele 

financiële vergoedingen aan de draagmoeder door de rechter wordt beoordeeld en dat deze 

vergoeding gebonden zal zijn aan een wettelijk maximum.186 Ook adviseert de Staatscommissie 

tot een verbod op kinderkoop. Commercieel draagmoederschap zou als gevolg daarvan strafbaar 

zijn indien de betalingen aan de draagmoeder de door de rechter goedgekeurde bedragen te 

boven gaan.187 Ik heb onderzocht of het inderdaad wenselijk is om door middel van een verbod op 

kinderkoop commercieel draagmoederschap tegen te gaan. 

 

Allereerst heb ik gekeken naar de omvang van draagmoederschap. Het aantal wensouders dat 

(buiten het VUmc om) hun kinderwens door middel van draagmoederschap in vervulling laat 

gaan, of hier althans een poging tot doet, lijkt toe te nemen. Mogelijke oorzaken zijn dat de 

mogelijkheden voor adoptie afnemen, het aantal stellen dat complicaties ervaart bij het zwanger 

worden toeneemt, men graag een zo genetisch mogelijk verwant kind wil en de toelatingseisen 

voor een draagmoederschapstraject bij het VUmc zeer streng zijn. Vervolgens is gekeken naar de 

wetgeving en het gevoerde beleid ten aanzien van draagmoederschap. De Nederlandse wetgeving 

kent weinig bepalingen betreffende draagmoederschap. Naast dat dit komt doordat aan 

draagmoederschap een ingewikkelde ethische discussie verbonden is, heeft de Nederlandse 

overheid tot op heden een ontmoedigingsbeleid gevoerd door draagmoederschap niet te 

reguleren. Dit beleid lijkt niet geheel het beoogde effect te hebben en er gaan (meer) stemmen 

op dat de overheid iets moet doen tegen de commercialisering van draagmoederschap. 

Commercieel draagmoederschap is indirect in onze wetgeving verboden, doordat bemiddelen bij 
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draagmoederschap en het kenbaar maken van vraag of aanbod verboden zijn, maar zoals B.C. van 

Beers in een artikel in de Trouw stelt: “Praktisch ieder aspect van de zwangerschap kun je 

uitbesteden dankzij wereldwijde, commerciële dienstverlening. Het enige wat je nog nodig hebt is 

een creditcard, een internetverbinding en de bereidheid over territoriale en juridische grenzen 

heen te gaan”.188 Dit wordt onwenselijk geacht omdat commercieel draagmoederschap het 

belang van het kind zou schaden. Dit is aan bod gekomen bij de bespreking van de rechten en 

belangen van kinderen. Door de betaling van de wensouders aan de draagmoeder zou het kind 

gereduceerd worden tot een product. Dit zou de menselijke waardigheid van het kind schenden 

en op latere leeftijd bijvoorbeeld psychische problemen tot gevolg kunnen hebben. Onderzoek 

naar het welzijn en de ervaring van kinderen die zijn geboren als gevolg van een (commercieel) 

draagmoederschapstraject is echter zeer schaars en lijkt deze argumenten nog niet te 

onderbouwen. Op basis hiervan kan dus nog niet direct gesteld worden dat de wetgever tot actie 

over moet gaan. Wel lijkt artikel 35 IVRK met het bijbehorende Facultatieve Protocol inzake de 

verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie de Nederlandse wetgever een 

opdracht te geven. Hierin staat namelijk dat Staten de verkoop van kinderen, ofwel iedere 

handeling of transactie waarbij een kind wordt overgedragen aan een andere persoon tegen 

betaling of een andere vorm van vergoeding, moeten voorkomen. De belangen van toekomstige 

kinderen krijgen momenteel niet de bescherming die ze verdienen. Dit geldt wel voor 

adoptiekinderen doordat in artikel 8 Haags adoptieverdrag is vastgelegd dat alle passende 

maatregelen moeten worden genomen om het niet-gerechtvaardigd genieten van financieel of 

ander voordeel in verband met de adoptie te voorkomen. Een dergelijke regel zou tot uitdrukking 

kunnen komen in een algemeen verbod op kinderkoop. Maar zou een dergelijk verbod ook 

commercieel draagmoederschap moeten voorkómen? Er is discussie over de vraag of 

commercieel draagmoederschap en de verkoop van kinderen hetzelfde zijn. Gezien de brede 

omschrijving van de verkoop van kinderen zou commercieel draagmoederschap hier in eerste 

instantie onder kunnen vallen. Bij commercieel draagmoederschap draagt de draagmoeder 

immers het kind over aan de wensouders tegen een vorm van vergoeding die de onkosten 

overstijgt. Of commercieel draagmoederschap echter ook valt onder een van de doelen van de 

verkoop van kinderen uit artikel 3 van het Facultatieve Protocol waarvoor de verplichting bestaat 

tot opname in het strafrecht, is sterk te betwijfelen. Er kan niet zomaar worden aangenomen dat 

de daar genoemde strafbare feiten analoog zijn aan commercieel draagmoederschap, gezien de 

context, proces en gevolgen sterk in karakter verschillen. Dit neemt niet weg dat een 
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strafbepaling wel de gewenste maartegel kan zijn om de verkoop kan kinderen in het algemeen, 

en daarmee in de toekomst mogelijkerwijs ook commercieel draagmoederschap, te voorkomen.  

 

5.2 Eindconclusie 

 
In deze scriptie is getracht een antwoord te geven op de vraag: ‘In hoeverre is, gelet op het IVRK, 

een aanpassing van het huidige Nederlandse wetgevingsbeleid betreffende commercieel 

draagmoederschap – door middel van een verbod op kinderkoop – wenselijk?’. Een wettelijke 

regeling voor draagmoederschap is zeker gewenst en het zou mooi zijn als deze ook oog heeft 

voor het mogelijk financiële karakter van een draagmoederschapstraject. Voorkoming van 

commercieel draagmoederschap is namelijk wenselijk als we kijken naar de waardigheid van het 

kind. Wel is er nog discussie of er wordt betaald voor het kind of voor de diensten van de 

draagmoeder, maar het effect blijft voor het kind hetzelfde: er is voor zijn of haar ontstaan een 

fors geldbedrag betaald. Of dit daadwerkelijk schade oplevert voor het kind weten we nog niet. 

Daarvoor is nog extra onderzoek vereist. In de inleiding stelde ik de vraag of het de juiste aanpak 

is om onderzoek af te wachten en aldus huidig beleid voort te zetten. Commercieel 

draagmoederschap mag niet meer (tijdelijk) van de tafel geschoven worden, want het behoort tot 

de hedendaagse maatschappelijke realiteit. Er zou niet pas in actie gekomen moet worden 

wanneer er vele schadelijke voorbeelden zijn. Ik ben het dan ook eens met Scherman e.a. dat “the 

field of surrogacy has the unique opportunity to do now what the field of adoption was painfully 

late in realising. It is critical that the industry does not wait for the children of global surrogacy to 

grow up before establishing policies and laws that support and protect them not only as children, 

but also as the autonomous individuals they will become”.189 Een verbod op kinderkoop kan de 

Nederlandse wetgeving aanvullen. De Staatscommissie Herijking ouderschap adviseert tot een 

verbod op kinderkoop, als gevolg waarvan commercieel draagmoederschap strafbaar zou zijn 

indien de betalingen aan de draagmoeder de door de rechter goedgekeurde bedragen te boven 

gaan.190 Ik meen dat een verbod op kinderkoop wel in de Nederlandse wetgeving opgenomen zou 

moeten worden, maar dat het momenteel niet wenselijk is om door middel hiervan commercieel 

draagmoederschap tegen te gaan. Er is nog te weinig houvast om commercieel 

draagmoederschap te verbieden middels een verbod op kinderkoop. Gekeken moet worden of en 

wat precies de mogelijke schade voor het kind is en wat zowel in het belang is van het 

toekomstige kind en reeds bestaande kinderen. Hoe dan ook mogen kinderen niet tot een 

product worden gereduceerd. Hun waardigheid moet ten alle tijden worden beschermd, zeker 
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waar deze kinderen dat zelf nog niet kunnen. De toekomstige kinderen hebben immers nog geen 

stem. Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind heeft geen enkele bewering gedaan die erop 

neerkomt dat commercieel draagmoederschap per definitie de verkoop van kinderen vormt. Een 

gezaghebbende interpretatie betreffende de toepassing van artikel 35 IVRK en het bijbehorende 

protocol is met betrekking tot commercieel draagmoederschap wenselijk. Tot die tijd is het lastig 

om aan te nemen dat commercieel draagmoederschap, mits behoorlijk gereguleerd waardoor 

rekening wordt gehouden met rechten en belangen van het kind, de verkoop van een kind vormt 

en daarmee het internationale recht schendt.191 Onderzoek en regulering van draagmoederschap 

in het algemeen zullen een nodige stap vooruit zijn, maar de Nederlandse wetgever dient het 

huidige wetgevingsbeleid betreffende commercieel draagmoederschap momenteel niet door 

middel van een verbod op kinderkoop aan te passen. Tot er meer onderzoek is uitgevoerd naar 

het welzijn van kinderen die zijn geboren naar aanleiding van een commercieel 

draagmoederschapstraject, kan de overheid met een verbod op kinderkoop wel het signaal 

afgeven dat het in het belang van het kind onwenselijk wordt geacht om een te fors bedrag voor 

diens ontstaan te betalen. 

 

5.3 Aanbevelingen 

 

Op basis van mijn conclusie kom ik tot de volgende aanbevelingen voor de Nederlandse wetgever, 

waarmee commercieel draagmoederschap kan worden beperkt in plaats van (indirect) verboden: 

- Ontwerp een regeling voor draagmoederschap, waarbij het belang van het kind de eerste 

overweging vormt. Het advies van de Staatscommissie kan als uitgangspunt dienen. Het 

ontbreken van een duidelijke regeling over draagmoederschap leidt tot discussies en de 

onwenselijke situatie dat wensouders naar het buitenland uitwijken waar geen enkele 

vorm van toezicht is en het aannemelijker commercieel draagmoederschap betreft.192 

- Verbied de verkoop van kinderen in lijn met artikel 2 en 3 van het Facultatieve Protocol 

inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie. Zoals de 

Staatscommissie reeds adviseerde zou dit ook mijns inziens een universeel delict, dus 

strafbaar waar ook ter wereld begaan, dienen te zijn. 

- Stel een richtlijn op waarin duidelijkheid wordt verschaft over wat met betrekking tot 

draagmoederschap onder een onkostenvergoeding kan vallen. Dit zal een duidelijker 

onderscheid bieden tussen altruïstisch en commercieel draagmoederschap, waar zowel 
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burgers als rechters en instanties bij gebaat zijn. Mijns inziens vallen enkel (noodzakelijke) 

medische kosten en juridische kosten hieronder en is het onwenselijk om naast de 

onkosten een vergoeding aan de draagmoeder mogelijk te maken van 500 euro. Mijns 

inziens zorgt dit opnieuw voor onduidelijkheid en zet dit een deur open naar commercieel 

draagmoederschap. 

- Pas het huidige bemiddelingsverbod, zoals de Staatscommissie adviseert, aan in de zin dat 

ontheffing voor organisaties zonder winstoogmerk mogelijk wordt. In dit verband zou de 

openbaarmaking een draagmoeder te willen zijn of draagmoeder te zoeken niet langer 

strafbaar moeten zijn. Dit vergroot de mogelijkheid dat in de toekomst niet voor een 

organisatie met winstoogmerk wordt gekozen en dat draagmoederschap minder heimelijk 

gebeurt. 
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