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Inhoud en achtergrond

Het wetsvoorstel bestaat in hoofdzaak uit vier onderde-
len: een regeling voor ouderschap na draagmoederschap 
binnen Nederland, enkele bepalingen voor de erkenning 
van ouderschap na buitenlands draagmoederschap, de 
versterking van het recht op afstammingsinformatie en 
een strafrechtelijk verbod van kinderkoop in binnen- en 
buitenland.
Het voorstel is een van de antwoorden op het in 2016 
verschenen rapport Kind en ouders in de 21ste eeuw van 
de Staatscommissie Herijking ouderschap. De Staatscom-
missie staat uitgebreid stil bij het draagmoederschap (zie 
p. 257 e.v. en p. 456 e.v.) en bepleit een wettelijke regeling, 
deze schept waarborgen en rechtszekerheid. Zie aanbeve-
ling 48. Door het ontbreken van een wettelijke regeling 
bestaat er momenteel nauwelijks toezicht op de uitvoe-
ring van draagmoederschappen, hetgeen problematisch is 
omdat alle direct betrokkenen – het kind, de draagmoeder 
én de wensouders – zich in een kwetsbare positie bevinden 
(vgl. p. 457).
Het voorstel hangt ook samen met internationaalrechte-
lijke ontwikkelingen. In het afgelopen decennium heeft het 
EHRM een aantal belangrijke uitspraken gedaan in inter-
nationale draagmoederschapszaken. Het Straatsburgse 
hof geeft daarin aan waar de ondergrens van bescher-
ming ligt. Zo is sprake van schending van het recht op 
respect voor het privéleven van het kind (art. 8 EVRM), 
indien de vader geen mogelijkheid heeft een afstammings-
band te creëren met zijn uit draagmoederschap gebo-
ren kind met wie het een genetische band heeft, EHRM 
26 juni 2014, ECLI:CE:ECHR:2014:0626JUD006519211 
(Mennesson/Frankrijk) en EHRM 26  juni 2014, 
ECLI:CE:ECHR:2014:0626JUD006594111 (Labassee/
Frankrijk). Daarnaast volgt uit de advisory opinion EHRM 
10 april 2019, NJ 2019/319 (Menesson/Frankrijk II) dat op 

grond van art. 8 EVRM een mogelijkheid dient te bestaan 
om de feitelijke band tussen de wensmoeder en de uit een 
draagmoeder geboren kind juridisch te doen erkennen.
Het bovenstaande rechtvaardigt mijns inziens de intro-
ductie van een wettelijke regeling. Deze zal echter niet alle 
gevaren keren voor kind, draagmoeder en wensouders. 
Lastige vragen blijven op de loer liggen. Wat betekent deze 
‘constructie’ voor het kind? Is sprake van uitbuiting van de 
draagmoeder? Is financieel gewin een drijfveer?

Toekenning van het ouderschap

De kern van het wetsvoorstel staat in art. 1:214-art. 1:221 
BW-ontwerp. Hier is de nieuwe vorm van het ontstaan van 
familierechtelijke betrekkingen neergelegd: gerechtelijke 
toekenning van ouderschap na draagmoederschap. Zij 
geschiedt door een uitspraak van de rechtbank op geza-
menlijk verzoek van de draagmoeder en de wensouder(s). 
Deze toekenning kan niet leiden tot meer dan twee juridi-
sche ouders.
De rechtbank wijst het verzoek tot toekenning van het 
ouderschap na draagmoederschap af, als zij dit niet in het 
belang van het kind acht. Zij kent het ouderschap slechts 
toe indien de vrije instemming van alle betrokkenen blijkt 
(art.  1:214 BW-ontwerp). Daarnaast geldt een forse lijst 
aan voorwaarden voor toewijzing (art.  1:216 BW-ont-
werp). Ik parafraseer er enkele: de betrokkenen hebben een 
traject van ‘voorlichting en counseling’ afgerond, de draag-
moeder verklaart ter zitting dat zij nog niet zwanger is, 
alle betrokkenen zijn meerderjarig, ten minste één van de 
wensouders zal de genetische ouder zijn (tenzij de onmoge-
lijkheid hiervan aannemelijk is gemaakt), de identiteit van 
een eventuele donor is op termijn te achterhalen voor het 
kind, de draagmoeder ontvangt niet meer dan de wettelijk 
toegestane onkostenvergoeding (financieel gewin behoort 

Draagmoederschap is een ethisch beladen onderwerp, dat in het Nederlandse burgerlijke recht niet 
geregeld is. Het conceptwetsvoorstel Kind, draagmoederschap en afstamming (dat tot eind mei 2020 
in consultatie was) beoogt in dat laatste verandering te brengen. De kern van het voorstel is dat na 
rechterlijke toestemming vóór de conceptie de ‘wensouders’ vanaf de geboorte als de juridische ouders 
van het kind gelden. Voor deze ‘toekenning van het ouderschap na draagmoederschap’ is onder andere een 
draagmoederschapsovereenkomst vereist. Het beginsel ‘mater semper certa est’ wordt hiermee verlaten.\ 
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dus geen drijfveer te kunnen zijn) en de draagmoederschap-
sovereenkomst is niet onzorgvuldig tot stand gekomen.
De genoemde ‘counseling’ (ik zou voor het Nederlandse 
woord ‘begeleiding’ kiezen) ziet op de medische en psycho-
sociale, maar ook op de juridische aspecten van het traject. 
Het is de vraag of er notarissen zullen zijn die zich hier-
aan wagen. De concept-MvT (p. 12, zie https://www.inter-
netconsultatie.nl/kinddraagmoederschapenafstamming/
document/5720) lijkt ontkennend te antwoorden en noemt 
slechts ‘gespecialiseerde advocaten’.
Van praktisch belang is dat het verzoek een door alle 
betrokkenen ondertekende draagmoederschapsovereen-
komst bevat. Deze overeenkomst dient afspraken te bevat-
ten over de vergoeding van de kosten die zijn verbon-
den aan het draagmoederschap, de beschikbaarheid van 
juridisch advies voorafgaand aan, gedurende en tot zes 
weken na afloop van de zwangerschap, het contact tussen 
de draagmoeder en het kind na de geboorte, en de wijze 
waarop de risico’s die zijn verbonden aan de zwangerschap 
en de bevalling voor de draagmoeder voldoende zijn afge-
dekt (art. 1:216 BW-ontwerp).

Rechtsgevolgen

De beschikking waarin de rechter het ouderschap toekent 
werkt gedurende twee jaar (nadat zij in kracht van gewijsde 
is gegaan) en heeft betrekking op het eerste kind of, indien 
het eerste kind onderdeel uitmaakt van een meerling, de 
eerste kinderen, geboren uit de draagmoeder. De beschik-
king wordt opgenomen in het afstammingsregister (zie 
hieronder). De wensouders komen op de geboorteakte te 
staan als de ouders van het kind. Ook de draagmoeder 
wordt daarop vermeld; niet als ouder, maar als vrouw uit 
wie het kind is geboren.
De gerechtelijke toekenning van het ouderschap werkt 
vanaf de geboorte. Deze werking staat er echter bijvoor-
beeld niet aan in de weg dat het kind erfgenaam kan zijn 
van een der wensouders, indien deze tijdens de zwanger-
schap van de draagmoeder komt te overlijden (vgl. concept-
MvT, p. 30). Zie ook art. 1:2 BW. De afstammingsrechte-
lijke puzzel in het kader van onder meer een verklaring van 
erfrecht wordt er niet eenvoudiger op.
Een ander rechtsgevolg betreft het naamrecht. Het kind 
krijgt de achternaam van een van beide wensouders (of 
als er maar één wensouder is, van deze). Hiertoe moet bij 
de rechter een verklaring worden afgelegd (art.  1:5 lid  6 
BW-ontwerp). De rechterlijke uitspraak inzake de toeken-
ning van het ouderschap vermeldt deze verklaring.

Herroeping

Met het oog op de rechtszekerheid verdient aandacht dat 
het voorstel de mogelijkheid schept tot herroeping van de 
gerechtelijke toekenning van het ouderschap op verzoek 
van één van de betrokkenen. Zie art. 1:219 en art. 1:220 
BW-ontwerp. Het herroepingsverzoek wordt altijd toege-
wezen indien de draagmoeder niet zwanger is en er niet 

al een kind is geboren. In de andere gevallen herroept de 
rechtbank de gerechtelijke toekenning op verzoek van 
de draagmoeder indien zij door bedreiging, dwaling of 
bedrog tot draagmoederschap is bewogen of – en dit lijkt 
mij voorwerp van discussie te kunnen opleveren – indien 
na de toekenning de omstandigheden zijn gewijzigd en 
de rechtbank herroeping het meest in het belang van het 
kind oordeelt. Een wijziging van omstandigheden kan zijn 
gelegen in nieuw gerezen bedenkingen bij de draagmoeder 
(concept-MvT, p. 15). Voor de wensouders zijn de herroe-
pingsgronden beperkter.
De rechtsgevolgen van een herroeping zijn dezelfde als die 
zijn verbonden aan de ontkenning van het ouderschap (art. 
1:202 en art. 1:202b lid 2 BW) en de vernietiging van de 
erkenning (art. 1:206 BW); de toekenning wordt geacht 
geen gevolg te hebben gehad. Vergelijk ook de gerechtelijke 
vaststelling van het ouderschap (art. 1:207 BW). Omdat de 
gevolgen omvangrijk zijn (vervallen van de familierechte-
lijke betrekking), geldt voor het herroepingsverzoek een 
zeer korte termijn: het moet worden ingediend vóór de 
geboorte van het kind of binnen zes weken daarna. Deson-
danks laten de gevaren zich indenken. Plots hebben we er 
een belanghebbende bij, plots valt er een partij weg; iets 
waarmee de notaris bij een transactie zeker rekening moet 
houden.

Overige onderdelen (I): IPR

Het wetsvoorstel bevat naast een binnenlandse regeling van 
draagmoederschap ook enkele bepalingen op het gebied 
van het internationaal privaatrecht. Het regelt ten eerste 
welk recht van toepassing is op de afstamming van een 
kind geboren uit een draagmoeder in Nederland. Of een 
kind in familierechtelijke betrekkingen komt te staan tot 
personen die in Nederland een draagmoederschapsovereen-
komst hebben gesloten met de vrouw uit wie het kind is 
geboren, wordt bepaald door het Nederlandse recht. Dit 
recht is eveneens van toepassing op alle vragen voortvloei-
end uit de nieuwe afdeling 7 van titel 11 van Boek 1 BW, 
waaronder vragen betreffende de draagmoederschapsover-
eenkomst (vgl. art. 10:98a BW-ontwerp). In navolging van 
het advies van de Staatscommissie IPR is hier gekozen voor 
‘Gleichlauf’: de Nederlandse rechter past Nederlands recht 
toe. Dit zorgt ervoor dat alle waarborgen uit de regeling, 
voor zowel het kind als de vrije instemming van de draag-
moeder naar Nederlands recht zullen worden beoordeeld 
(vgl. ontwerp-MvT, p. 34).
Ten tweede bevat het voorstel een regeling over de erken-
ning van een beslissing of akte waaruit de afstamming van 
een kind geboren uit een draagmoeder in het buitenland 
blijkt (art.  10:101a BW-ontwerp). De strekking hiervan 
is dat indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, over-
eenkomend met de belangrijkste uitgangspunten van de 
Nederlandse regeling, een buitenlandse geboorteakte na 
draagmoederschap eenvoudig zal worden geaccepteerd hier 
te lande. Dit lijkt mij ruimschoots te voldoen aan de mini-
mumeisen uit EHRM 10 april 2019, NJ 2019/319.
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Overige onderdelen (II): afstammingsinformatie

Evenals bij adoptie en – sinds 2014 – bij ‘duomoederschap’ 
(art. 1:198 lid 1 onderdeel b-e BW) is bij draagmoederschap 
zeker dat een of twee anderen dan de juridische ouders een 
biologische bijdrage hebben geleverd aan de geboorte van 
het kind. Vgl. concept-MvT p. 18. In HR 18 maart 2016, 
NJ 2016/210 heeft de Hoge Raad overwogen dat het geven 
van statusvoorlichting – dat wil zeggen het kind informeren 
dat het andere genetische ouders heeft dan zijn juridische 
ouders – behoort tot de zorg en verantwoordelijkheid voor 
het geestelijk welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van 
het kind. Dat geldt zeker ook in draagmoederschapssitua-
ties. Om deze plicht van een wettelijke grondslag te voor-
zien, komt in art. 1:247 lid 3 BW te staan dat het ouder-
lijk gezag mede omvat de verplichting het kind voor te 
lichten over diens afstamming. Zie in soortelijke zin reeds 
J.A.E. Van Raak-Kuiper, Koekoekskinderen en het recht 
op afstammingsinformatie (diss. Tilburg 2007), Nijmegen: 
WLP 2007, p. 175 e.v. Op zich een lovenswaardige instruc-
tie voor de gezagsdragende ouders, zou ik denken; de vraag 
is echter wel of deze verplichting te controleren en te hand-
haven is. Uit het genoemde arrest volgt dat de rechter de 
ouders kan verplichten tot het geven van statusvoorlichting 
op een bepaald moment.
Tevens introduceert het wetsvoorstel een ‘register afstam-
mingsinformatie’. Dit register bevat gegevens over de biolo-
gische afstamming, de rechterlijke toekenningsbeschikking 
en de draagmoederschapsovereenkomst. Een kind heeft 
toegang tot informatie die op diens biologische of geneti-
sche afstamming betrekking heeft en is opgenomen in dit 
register (art. 1:199a lid 1 BW-ontwerp). Hiermee volgt het 
voorstel grotendeels de aanbevelingen van de Staatscom-
missie Herijking ouderschap. De commissie bepleitte een 
‘register ontstaansgeschiedenis’. Zie nader aanbevelingen 5 
t/m 9, p. 383 e.v.

Overige onderdelen (III): minderjarigheid en 
afstamming

Tot slot brengt het wetsvoorstel een verandering aan in 
de bepalingen in het afstammingsrecht waardoor minder-
jarigen ouderschap kunnen verkrijgen. Op dit moment is 
erkenning van een kind nog mogelijk door een minderja-
rige van zestien of zeventien jaar (art. 1:204 lid 1 onderdeel 
b BW). Deze bepaling hing samen met het op 5 december 
2015 vervallen art.  1:31 lid 2 BW (oud) ter zake van de 
huwelijkssluiting. Sinds die datum is echter door de Wet 
tegengaan huwelijksdwang (Kamerstukken II 2012/13, 
33488) de huwelijksleeftijd zonder uitzondering op acht-

tien jaar gesteld. Het wetsvoorstel voert in aansluiting 
hierop het uitgangspunt door dat ouderschap een volwas-
sen aangelegenheid is.
 Dit geschiedt door in art. 1:204 lid 6 BW-ontwerp te bepa-
len dat een minderjarige van zestien of zeventien jaar slechts 
een kind mag erkennen, of als moeder toestemming geven 
voor de erkenning, nadat daartoe toestemming is verkregen 
van de rechtbank.
Daarnaast wordt het voor een minderjarige vader mogelijk 
om zich, net als de moeder, meerderjarig te laten verklaren 
om belast te kunnen worden met het gezag over het kind 
(art. 1:253ha lid 6 BW-ontwerp). Dit betekent dat minder-
jarige ouders gezamenlijk het gezag over hun kind op zich 
kunnen nemen, maar niet dan nadat door de rechtbank 
toestemming voor dit ouderschap is verleend.

Afsluiting

Het lijkt mij een goede zaak dat de wetgever een regeling 
van het draagmoederschap in Boek  1 BW opneemt. De 
veranderde maatschappelijke opvattingen, het rapport van 
de Staatscommissie Herijking ouderschap en de jurispru-
dentie van het EHRM wijzen alle –  in meer of mindere 
mate – in deze richting. Dat neemt niet weg dat een precair 
en ethisch beladen onderwerp hiermee in het BW komt te 
staan. Zet de wetgever zo niet aan tot onoorbare praktij-
ken? Draagt hij er zo niet toe bij dat er een ‘draagmoederin-
dustrie’ ontstaat? Integendeel. Het wetsvoorstel beoogt het 
draagmoederschap noch te bevorderen, noch te ontmoedi-
gen. Het biedt slechts helderheid en houvast voor de kleine 
groep van personen die hier jaarlijks bij betrokken is.
Het zal geen dagelijkse notariële kost zijn, de draagmoe-
derschapsovereenkomst en de gerechtelijke toekenning van 
ouderschap na draagmoederschap. Desalniettemin moet 
kennis worden genomen van deze toevoeging aan de lappen-
deken van het afstammingsrecht. Dit rechtsgebied hecht 
van oudsher grote waarde aan de rechtszekerheid, maar 
het wetsvoorstel brengt na de Wet lesbisch ouderschap (in 
werking getreden op 1 april 2014) een verdere ‘contractu-
alisering’ met zich; biologische en juridische werkelijkheid 
kunnen – meer nog dan voorheen – uiteenlopen. Mater is 
steeds minder certa. Oplettendheid is geboden, zeker gedu-
rende de (korte) termijn waarbinnen herroeping van de 
toekenning mogelijk is.
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