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1.Voorwoord  

Voorwoord  
Wanneer je sommige verhalen leest in de media gaan je haren rechtop staan. Omdat het je raakt, 

frustreert of omdat je het gevoel hebt dat er op een andere, respectvollere, manier mee kan worden 

omgegaan. Dit laatste werd mijn motivatie om te starten met deze masterproef in het kader van de 

opleiding Rechten aan de faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent; de overtuiging dat er op dit 

moment nodeloos sensationele verhalen de ronde doen over het draagmoederschap. Het leek mij 

essentieel dat er een ander, genuanceerd, beeld wordt geschetst van deze voortplantingstechniek. In 

dit kader is het van cruciaal belang om niet enkel de juridische aspecten te belichten maar alles te 

bewerkstelligen om het draagmoederschap een plaats te geven in de totaliteit van de bestaande 

maatschappelijke realiteit. Dit om ten slotte binnen deze realiteit een wetgeving tot stand te 

brengen. Alleen met een correcte, all-rounded regelgeving worden de gekende hallucinante situaties 

tegengegaan.      

Het ontwikkelen en afronden van deze masterproef was niet mogelijk zonder de hulp en bijstand van 

mijn promotor Prof. Dr. K. Raes, die ik wil bedanken voor de goedkeuring van dit onderwerp, en de 

persoonlijke begeleiding van mevrouw Delphine De Smet, die met volle overtuiging en overgave haar 

engagement bewees. Ook Prof. Verschelden wil ik bedanken voor het bijstellen van het wetsvoorstel. 

De mooiste ideeën en projecten ontstaan uit samenwerking en via de toetsing van de eigen 

concepten; ik wil dan ook een bijzonder dankwoord richten aan het adres van de 

domeindeskundigen voor hun gewaardeerde meewerking bij de afname van de gestructureerde 

interviews. Deze interviews bleken van grote waarde, ze brachten nieuwe aspecten aan en 

verschaften een correct beeld van de medische realiteit. Een woord van dank richt ik tot: Prof. Dr. M. 

Temmerman, Dr. N. Van Renterghem en Dr. C. Van Gaever. 

Natuurlijk ging de niet-aflatende steun van mijn ouders, Martin Valcke en Brigitte De Craene, en 

‘kleine broer’, Brecht, niet ongemerkt voorbij. Ik wil hen bedanken voor hun, zowel professionele als 

ouderlijke/broederlijke, begeleiding. Ook de lieve, bemoedigende gesprekken met en berichtjes van 

mijn vriendinnen wakkerden steeds weer het enthousiasme aan. Onder hen wil ik vooral Jennifer, 

Julie, Virginie en Queenie bedanken, dit voor hun luisterend oor en de boeiende discussies. Ook het 

engelengeduld van Stijn en Jens verdient een vermelding. 

 

 

 

Lien Valcke 

Gent, mei 2010 
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2. Inleiding en formulering van de 

onderzoeksvraag  

2.1. Inleiding  
“Er was eens…een vrouw die haar prins en kasteel al had gevonden maar die zelf, om 

gezondheidsredenen geen prinsjes en prinsesjes kon krijgen. Nu gaan zij en haar partner op zoek naar 

een vrouw die hen wilt helpen hun ultieme wens te laten uitkomen. Een baby.”  

Deze situatieschets lijkt uitzonderlijk, maar is noch historisch, noch vandaag de dag een uitzondering. 

Reeds in de Bijbel wordt verwezen naar het “gebruik” van een slavin als draagmoeder voor Sarah. In 

de Middeleeuwen was het eveneens een cultureel aanvaard “gebruik” om minnen de gegeerde 

erfgenaam te laten dragen en baren. De “dienst” die de slavin aan Sarah en de min aan de vrouw van 

adel bewijzen, werd als vanzelfsprekend en als onderdeel van hun dienstbetrekking beschouwd.  

Vandaag de dag is de situatie fundamenteel anders. De slavernij is afgeschaft en zelfs indien een 

vrouw belangeloos (ideëel draagmoederschap) een kind draagt voor een andere vrouw zijn juridisch 

onderbouwde afspraken noodzakelijk. Het draagmoederschap is evenwel nog niet wettelijk geregeld 

in België. De discussie brengt naast ethische ook heel wat juridische problemen met zich mee. Deze 

laatste is bijvoorbeeld opgerakeld naar aanleiding van recente casuïstiek in Nederland met 

betrokkenheid van Belgische staatsburgers. In Nederland bestaat ook geen specifieke wetgeving op 

het gebied van draagmoederschap voor wat betreft de rechterlijke procedure. De officiële procedure 

loopt via de adoptieprocedure, waarbij ontheffing van het ouderlijk gezag aangevraagd wordt. Hier 

start reeds een probleem omdat de rechter wordt gevraagd iemand ontheffing te verlenen zonder 

dat toegestane redenen aanwezig zijn. Een uitspraak van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage van 21 

augustus 1998 impliceerde dat dit wel mogelijk was in bijzondere omstandigheden. Die bijzondere 

omstandigheden kunnen liggen in het feit dat bij de draagmoeder de wil ontbreekt om voor het kind 

te zorgen, in combinatie met de uitdrukkelijke wens de verantwoordelijkheid voor de verzorging en 

opvoeding van dit kind aan een ander te willen overlaten. Deze – buitenlandse – casus geeft aan dat 

de juridische implicaties, mogelijkheden en onmogelijkheden zeer verstrekkend zijn bij gebrek aan 

een feitelijke regeling. De discussie op ethisch vlak laait evenzeer sterk op. Exemplarisch is de visie 

van de Werkgroep Bio-ethiek van de Senaat, opgenomen in een debat in het Vlaams Parlement op 1 

juni 2005. Hun uitgangspunt is vooral het vastleggen van ethische grenzen in verband met het 

draagmoederschap. 

Het Belgisch recht redeneert quasi uitsluitend vanuit een bio-fysiek gegeven. De vrouw die bevalt 

wordt automatisch gezien als de juridische moeder van het kind. Indien een draagmoeder in België 

bevalt van andermans kind is zij toch de juridische moeder en kan zij niet verplicht worden het kind 

af te geven. De wensouders kunnen dus enkel aanspraak maken op het kind indien hun rechten, 

voortvloeiend uit de “dienst”, beschermd worden via een wettelijke regeling. Gegeven de 

betrokkenheid van meerdere partijen in de discussie rond draagmoederschap, dringt zich een 

wettelijke regeling op die een balans creëert tussen de belangen van alle betrokken partijen in deze 

‘overeenkomst’: 
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                                               Draagmoeder                             

                                                                                                   Wensouders 

 

                                      Kind                                                                         

 

         Maatschappij 

 

 

 

 

Dit brengt ons tot de doelstelling en centrale probleemstelling van deze masterproef: Hoe kunnen we 

een balans creëren die de belangen van elke partij in de overeenkomst tussen de betrokken partijen 

vrijwaart, gegeven de juridische en ethische invalshoek van deze masterproef. Het antwoord op deze 

probleemstelling zal resulteren in een ethisch en juridisch onderbouwd wetsvoorstel. Dit brengt ons 

tot de hoofdonderzoeksvraag, die zal vervolgens via een aantal subvragen verder worden 

gespecificeerd. 

In dit werk starten we met een historische schets, gaan we over naar de bespreking van de ethische 

knelpunten, kijken hoe de status quo is in België en voeren een uitgebreid rechtsvergelijkend 

onderzoek om na te gaan wat we kunnen leren van de internationale aanpak. We kozen bewust voor 

een minder uitgebreide bespreking van de huidige situatie in België en een meer doorgedreven 

uitwerking van de buitenlandse stand van zaken. Dit om te verzekeren dat het wetsvoorstel kan 

genieten van een internationale verankering. Uiteindelijk bespreken we alle juridisch struikelblokken 

en gaan na hoe we elke specifieke probleemstelling kunnen beantwoorden. Dit zullen we doen aan 

de hand van internationaal erkende bronnen, psychologische onderzoeken en de analyse van de 

bestaande wetsvoorstellen voor België. We ondersteunen de masterproef verder met antwoorden 

verkregen tijdens gestructureerde interviews met een aantal domein experten. Als conclusie 

formuleren we een onderbouwd wetsvoorstel. 

 

 

Bescherming tegen 
het kwijtraken van 
hun kind, slechte 
financiële afspraken, 
fraude van de 
draagmoeder,… 

Bescherming tegen 
onnodige 
rechtszaken en het 
recht op 
duidelijkheid, 
rechtszekerheid, … 

Bescherming tegen het 
niet betalen door de 
wensouders en het 
recht om het te kind 
mogen houden indien 
ze zich na de geboorte 
bedenkt,… 

Het belang van het kind 
komt op de eerste plaats: 
het kind heeft recht op 
een liefdevol gezin, dat 
hem/ haar ook materieel 
het beste kan verzorgen, 
… 
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2.2. Onderzoeksvragen 

2.2.1. Hoofdonderzoeksvraag 

 Hoe kunnen we een ethisch en juridisch verantwoorde wetgeving betreffende het 

draagmoederschap ontwikkelen voor België?  

2.2.2. Subvragen die ons kunnen leiden naar het antwoord op de 

hoofdvraag 

� Wat kunnen we leren uit de geschiedenis en evolutie van het draagmoederschap? 

� Waar bevinden zich de ethische knelpunten omtrent dit thema? Hoe kunnen we deze 

ontwijken of respecteren via een goede wetgeving? 

� Wat kunnen we leren van landen die wel wetgeving hebben in verband met 

draagmoederschap? 

� Hoe bouwen we een juridisch correcte en volledige wetgeving op? 
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3. Draagmoederschap: Definitie en soorten. 

Het kiezen van een werkdefinitie is een belangrijk onderdeel van de voorbereidende werken. Elke 

wet start dan ook met de opname van een definitielijst waarin de kernbegrippen worden opgenomen 

en waarin wordt bepaald hoe men het begrip in de wet moet lezen.                         

Na een grondige lezing van de bestaande definities stellen we vast dat er weinig lijn zit in de 

definiëring van “draagmoederschap”. Veel landen verkiezen een beschrijving vanuit hun visie op 

draagmoederschap en gaan voorbij aan de kans om een neutrale, overkoepelende beschrijving te 

geven aan het begin van hun wetgeving. Deze stelling staven we door in dit hoofdstuk een schets te 

maken van de bestaande definities, op basis van nationale en internationale lectuur. De conclusie 

bestaat uit de bepaling van onze eigen werkdefinitie (dit zal ook de definitie zijn die we opnemen in 

het wetsvoorstel). 

3.1. Nationale literatuur 
Daar de indieners van de wetsvoorstellen omtrent draagmoederschap regelmatig nalaten een 

definitie te formuleren voor ze aan hun analyse beginnen zijn we genoodzaakt de Belgische en 

internationale rechtsleer te onderzoeken voor we een werkdefinitie formuleren. 

3.1.1. Wetsvoorstellen  

“Onder draagmoederschap verstaat men de situatie, waarbij een vrouw (de draagmoeder) zwanger 

wordt en een kind baart ten behoeve van een andere.1” 

Dit mag dan wel de enige, expliciet uitgewerkte definitie zijn die werd opgenomen in de bestaande 

wetsvoorstellen, het neemt niet weg dat de wetsvoorstellen wel nota nemen van verschillende 

opdelingen naar de “soort” of het karakter van het draagmoederschap: 

Soort: 

Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen hoogtechnologisch en laagtechnologisch 

draagmoederschap2. Bij laagtechnologisch draagmoederschap wordt de draagmoeder geïnsemineerd 

met het sperma van de wensvader: de draagmoeder stelt dus haar baarmoeder ter beschikking en 

levert zij de vrouwelijke genetische component, de eicel. Zij is dus de genetische moeder van het 

kind. Deze vorm van draagmoederschap kan plaatsvinden zonder enige medische tussenkomst, 

regelmatig spreken het wenskoppel en de draagmoeder af in de vertrouwde omgeving van de 

draagmoeder waar zij zichzelf bevrucht (met een pipet die bij de apotheker verkregen kan worden). 

Bij hoogtechnologisch draagmoederschap daarentegen wordt een embryo ingeplant bij de 

draagmoeder, dat ontstaat door IVF. Het embryo komt meestal voort uit de eicel van de 

wensmoeder en het zaad van de wensvader. Deze techniek komt neer op de echte “huur van een 

baarmoeder”, er ontstaat geen enkele genetische band met de draagmoeder. 

 

                                                           
1
 “Wetsvoorstel tot regeling van het draagmoederschap” 7 juni 2005, ingediend door Patrik Vankrunkelsven. 

2
 “Wetsvoorstel tot regeling van het draagmoederschap” 7 juni 2005, ingediend door Patrik Vankrunkelsven, p 1 en 2. 
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“Er bestaan 3 mogelijkheden: 

1. Ofwel betreft het een koppel waarvan de vrouw onvruchtbaar is, waardoor zij niet alleen een 

kind niet kan dragen, maar waarbij de conceptie onmogelijk is, en van wie de man vruchtbaar 

is. In dat geval wordt de eicel van de draagmoeder gebruikt en is zij bijgevolg de genetische 

moeder van het kind; 

2. Ofwel betreft het een koppel waarvan de vrouw onvruchtbaar is waardoor zij niet alleen een 

kind niet kan dragen, maar waarbij ook de conceptie onmogelijk is, en van wie de man ook 

onvruchtbaar is. In dat geval wordt de draagmoeder kunstmatig bevrucht met het sperma 

van een donor; 

3. Ofwel betreft het een vouw die een zwangerschap niet tot een goed einde kan brengen maar 

die wel vruchtbaar is, maar van wie de man onvruchtbaar is. De eicellen van die vrouw 

worden in vitro bevrucht met het sperma van een donor. De embryo’s worden vervolgens 

overgeplant in de baarmoeder van de draagmoeder. De draagmoeder is dus niet genetisch 

verbonden met het kind. Op genetisch vlak is het kind van het opdrachtgevend koppel.3” 

 

Karakter 4 

Commercieel draagmoederschap: De draagmoeder laat zich betalen voor haar “diensten”. Zij streeft 

een winstoogmerk na. 

Ideale of ideële draagmoederschap: De draagmoeder leent haar lichaam omdat ze meevoelt met de 

wensouders, zij wenst een deel uit te maken van de oplossing voor de kinderloosheid van het 

wenskoppel. Zij zal geen winstoogmerk nastreven en enkel haar onkosten laten vergoeden. 

3.1.2. Rechtsleer 

De lectuur die hier wordt aangehaald is een greep uit de gelezen rechtsleer. Meestal wordt 

“draagmoederschap” op dezelfde manier gedefinieerd, de lichte differentiatie in het taalgebruik en 

toepassingsgebied van volgende definities deden mij beslissen hen te citeren en te bespreken; 

“Draagmoederschap laat zich in de volksmond gemakkelijk omschrijven als ‘het dragen van een kind 

voor een ander’. Het draagmoederschap onderscheidt zich van afstand voor adoptie omdat men bij 

het draagmoederschap het verwekken van een kind voor zichzelf beoogt, waar dit bij adoptie niet 

het geval is.” (2002)5 

 

Op zich is deze volkse definitie de meest duidelijke en brede definitie, ze omschrijft de doelstelling en 

concrete feiten zonder groepen uit te sluiten. Ze is weinig genuanceerd maar laat daardoor veel 

                                                           
3
 “Wetsvoorstel betreffende de draagmoeders” 18 oktober 2007, ingediend door Christine Defraingne. 

4
 “Wetsvoorstel betreffende de draagmoeders” 12 december 2003, ingediend door Christine Defraingne, hernomen in het 

Wetsvoorstel van 18 oktober 2007. 
5
 K. RAES en G. COENE, “Niet-uterine ouderschap”, uit: A.HEYVAER en W. DEBEUCKELAERE en J. MEEUSEN en H. WILLEKENS, Met rede 

ontleed, met rede ontkleed: opstellen aangeboden aan Fons Heyvaert ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, 
Gent, Mys & Breesch, 2002, 291 p. 
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ruimte voor verdere verduidelijking in de wetgeving, ze leent zich dus perfect als overkoepelende 

definitie. De soorten of het karakter van het draagmoederschap dienen toch apart behandelt te 

worden in de begrippenlijst.  

 

“Het draagmoederschap is een bijzondere vorm van donatie. Hierbij gaan de draagmoeder en een 

echtpaar of een alleenstaande een verbintenis aan waarbij de draagmoeder instemt om zich via een 

kunstmatige techniek te laten bevruchten, het kind te dragen en te baren en het na de geboorte af te 

staan. Het echtpaar of de alleenstaande verbinden zich om het kind te adopteren.” (2005)6 

 

We bemerken dat deze definitie bijzonder uitgebreid is, maar desondanks enkele situaties uitsluit. 

Door enkel hoogtechnologisch draagmoederschap op te nemen, worden de partijen bij het 

laagtechnologisch draagmoederschap niet beschermd. Ook bevat deze definitie verschillende 

discussiepunten o.a. het gebruik van het woord “verbintenis” zonder het te concretiseren, de 

discussie of een alleenstaande beroep mag doen op de diensten van een draagmoeder, de adoptie 

van het kind,… 

We zien dan ook dat deze definitie te veel vragen oproept om als werkdefinitie te gebruiken. 

 

“De overeenkomst waarbij een vrouw er zich toe verbindt een kind te baren om het na de geboorte 

af te staan aan een derde die zich ertoe verbindt om dit kind na de geboorte op te voeden in diens 

gezin is volgens de klassieke opvatting nietig en strijdig met de openbare orde (art. 1131-1133 BW)” 

(2007)7 

 

Ook deze definitie bevat reeds discussiepunten en uitsluitingcategorieën, we denken dan aan de 

afdwingbaarheid van de overeenkomst en verbintenis.  

3.2. Internationale lectuur. 

3.2.1. Wetgeving  

En korte verantwoording voor de keuze van de landen waarvan de definities verder worden 

besproken is aan de orde: Nederland werd opgenomen omdat het ons buurland is en omdat men 

daar een duidelijke opsplitsing maakt tussen het commercieel draagmoederschap (verboden) en het 

ideale draagmoederschap dat men wel toelaat, dit vertaalt zich in de definiëring van het begrip 

“draagmoeder”. 

Ook Frankrijk werd opgenomen omwille van zijn naburigheid, maar dit land is ook interessant daar er 

een algemeen verbod geld op draagmoederschap, net zoals in Canada.  

Engeland wordt behandeld omdat we hier te maken hebben met een land dat werkt met common 

law en dus een fundamenteel andere kijk heeft op het recht dan België, waar we werken met civil 

law.  

                                                           
6
 T. D’HOOGHE  en P. ENZLIN en D. VANDERSCHEUREN, Baby’s gevraagd! Over de mogelijkheden en beperkingen van 

vruchtbaarheidsbehandelingen, Leuven, Acco, 2005, p. 192. 
7
 E. DE NEVE, 2007, Draagmoederschap, http://www.elfri.be/medisch%20recht/draagmoedrschap.htm, 16 januari 2007, 

online. 
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De USA is dan weer verfrissend door zijn statenvisie, elke staat heeft een andere kijk op het 

draagmoederschap (verbod, tolerantie, gelatenheid,...) en heeft bijgevolg een eigen wetgeving of 

regelgeving rond dit fenomeen. 

Nederland 

“Als draagmoeder wordt aangemerkt de vrouw die zwanger is geworden met het voornemen een 

kind te baren ten behoeve van 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.”8 

Er wordt in deze definitie nadruk gelegd op het doel en de intentie van de draagmoeder en 

wensouders. Er werd in Nederland gekozen voor een ethische benadering binnen de definiëring, dit 

lijkt mij niet de juiste plaats. Een neutrale en brede omschrijving lijkt meer aan de orde in een 

begrippenlijst.  

Frankrijk (verbod)  

“La convention par laquelle une femme s’engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un 

enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d'ordre public de 

l’indisponibilité du corps humain qu'à celui de l’insisponibilité de l'état des personnes.”9  

En  

“Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.”  

Op zich is deze definitie duidelijk, ze bevat echter veroordelend woordengebruik: ‘abandonner’ heeft 

een negatieve connotatie, het kind werd gemaakt om het te verlaten. Het opnemen van deze 

definitie werkt dan ook verhelderend daar het hier gaat over een land waar het draagmoederschap 

algemeen verboden is, we zien dat dit zich vertaalt in een ander soort definitie. 

Canada(verbod) 

“Toute convention par laquelle une femme s'engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte 

d'autrui est nulle de nullité absolue”10 

Er is hier sprake van een neutrale, korte en duidelijke omschrijving ondanks de afwijzende houding 

ten opzichte van draagmoederschap. 

VK11 

“An arrangement is a surrogacy arrangement if, were a woman to whom the arrangement relates to 

carry a child in pursuance of it, she would be a surrogate mother.” 

 

“Surrogate mother” means a woman who carries a child in pursuance of an arrangement— 

(a)made before she began to carry the child, and 

                                                           
8
 Artikel 151b, 3 Wetboek van Strafrecht (Nederland). 

9
 Article 16-7 Code Civil; Cass. Ass. plén., 31 mai 1991 [archive], pourvoi dans l'intérêt de la loi formé par M. le Procureur 

général près la Cour de cassation, JCP 1991.II, n°21752, conclusions Dontenwille, note Terré 
10

 Article 541 Code Civil du Québec. 
11

 Article 1, (2) and (3) Surrogacy Arangement Act 1985 
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(b)made with a view to any child carried in pursuance of it being handed over to, and 

[parental responsibility being met] (so far as practicable) by, another person or other 

persons. 

In deze definitie hanteert men een andere benadering, er is slechts sprake van draagmoederschap 

wanneer de zwangere vrouw voldoet aan de definitie van “draagmoeder”. Het resulteert in een 

duidelijke en doordachte definitie, waarin men de doelstelling en intentie opnam zonder dat men 

oordeelt of bepaalde soorten draagmoederschap uitsluit. Het is duidelijk dat het hier gaat over een 

land waar draagmoederschap gelegaliseerd werd, waar een rechtlijnige wetgeving noodzakelijk is.  

USA 

In de Verenigde Staten kiest elke staat zijn standpunt ten opzichte van draagmoederschap, op de 

afbeelding12 hieronder kan men duidelijk zien hoe de verschillende deelstaten kiezen voor een 

andere aanpak (we verwijzen voor verdere informatie naar Hoofdstuk 6: de rechtsvergelijkende tabel 

en bijlage 1: bespreking van de wetgeving in elke lidstaat): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 THE AMERICAN SURROGAY CENTER, 1997, Legal overview of surrogacy laws by state, 
http://www.surrogacy.com/legals/map.html, 2 maart 2008, online. 
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Aantal voorbeelden van definiëring
13 

Illinois 

"Gestational surrogacy" means the process by which a woman attempts to carry and give birth to a child 

created through in vitro fertilization using the gamete or gametes of at least one of the intended parents and 

to which the gestational surrogate has made no genetic contribution.”
14

 

Er werd gekozen om geen definitie op te nemen van het traditionele draagmoederschap, koppels die gebruik 

wensen te maken van een draagmoederschap waarbij ze beroep doen op de laagtechnologische vorm zijn dan 

ook niet beschermd. Het lijkt weinig interessant om reeds in het begin van de wet, bij de 

begrippenomschrijving, groepen uit te sluiten.  

Tennessee 

“Surrogate birth” means: 

(i) The union of the wife's egg and the husband's sperm, which are then placed in another woman, 

who carries the fetus to term and who, pursuant to a contract, then relinquishes all parental rights to 

the child to the biological parents pursuant to the terms of the contract; or 

(ii) The insemination of a woman by the sperm of a man under a contract by which the parties state 

their intent that the woman who carries the fetus shall relinquish the child to the biological father 

and the biological father's wife to parent;”15 

Hier werd gekozen om in de definitie de verschillende soorten draagmoederschap op te nemen. Er 

zijn inderdaad argumenten om deze te behandelen in de begrippenlijst maar zoals reeds eerder 

aangehaald: het belang van een duidelijke, concrete overkoepelende definitie is niet te 

onderschatten. 

Washington 

"Surrogate gestation" means the implantation in a female of an embryo not genetically related to 

that female and subsequent gestation of a child by that female.”16 

Er is enkel sprake van hoogtechnologisch draagmoederschap in deze definitie, daar ze ervan uitgaan 

dat het kind genetisch niet gerelateerd is aan de draagmoeder. Het wordt hierdoor zelfs uitgesloten 

dat de draagmoeder haar eicel ‘leent’ wanneer de wensmoeder er geen aanmaakt. Het is dus een vrij 

beperkende definitie die veel zegt over de visie van de staat op draagmoederschap, het gaat hier 

over een keuze die regelmatig wordt gemaakt ter bescherming van de wensouders. Doordat de 

draagmoeder geen genetische band heeft met het kind heeft ze geen argumenten in een mogelijke 

rechtszaak wanneer ze het kind na de bevalling niet aan de wensouders afstaat.  

3.2.2. Rechtsleer 

Daar een verdere opsomming van definities aangehaald in de rechtsleer ons te ver zouden doen 

afwijken en geen meerwaarde met zich meebrengen met oog op het kiezen van onze werkdefinitie, 

zullen hierna enkel een aantal soorten draagmoederschap uit de rechtsleer worden beschreven. 

                                                           
13

 We kozen een aantal deelstaten, de criteria die we hiervoor hanteerden waren: een expliciete, duidelijke definiëring van 
het begrip draagmoederschap en een zekere differentiatie onder de gekozen definities qua inhoud, toepassingsgebied en 
taalgebruik.  
14

 Gestational Surrogacy Act, section 10, alinea 3 (Illinois) 
15

 T.C.A. Section 36-1-102, punt (48), (A), I en ii. (http://www.state.tn.us/tccy/tnchild/36/36-1-102.htm)  
16

 R.C.W. 26.26.210, (2). (Surrogate parenting- Definitions, http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=26.26.210) 
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Nieuwe opdelingen aangehaald in internationale literatuur 

Voor de traditionele opdeling naar soort en karakter verwijs we graag naar 3.1.1. 

� Draagmoeder is gehuwd en draagmoeder is niet gehuwd17: dit zal vooral gevolgen hebben 

voor de afstamming. Indien de draagmoeder gehuwd is, dan is haar echtgenoot normaal de 

juridische vader. Er zullen dan ook nog stappen moeten ondernomen worden om de 

wensvader ook juridische vader te maken, zelfs indien hij de biologische vader is. Dit is een 

hindernis minder te nemen wanneer de draagmoeder niet gehuwd is. 

� “Vol of IVF” draagmoederschap en “gedeeltelijk” draagmoederschap18: bij vol 

draagmoederschap kan men de gameten van beide wensouders gebruiken, de reden 

waarom men beroep doet op een draagmoeder is hier de afwezigheid van een baarmoeder 

bij de wensmoeder. Ze heeft wel nog functionerende eierstokken en maakt bijgevolg nog zelf 

eitjes aan, het sperma komt van de wensvader. 

Bij gedeeltelijk draagmoederschap daarentegen ‘leent’ men ook gameten van de 

draagmoeder, zij zal het eitje voorzien, het sperma komt van de wensvader. Dit laatste ligt in 

lijn met het laagtechnologisch draagmoederschap, daar er geen tussenkomst van een dokter 

of ziekenhuis nodig is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 J.H. NIEUWENHUIS en W.M. KLEIJN, Civielrechterlijke aspekten van kunstmatige inseminatie en draagmoederschap, Leiden, 
Broekhuijsen- Molenaar, 1991,  p.171-174. 
18

 X, “Chapter 12: IVF surrogacy”, Fertility & Sterility vol. 81, no. 5 suppl. 4 mei 2004, p. S39-S40. 
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Schematische voorstelling van de soorten draagmoederschap

 

I. Vol draagmoederschap 

Geen van de gameten is afkomstig van de 

II. Vol draagmoederschap 

Het sperma is afkomstig van een donor, de eicel is van de wensmoeder. Zij zal dan ook de genetische 

moeder zijn van het kind, maar niet automatisch de juridische moeder (doordat ze zelf niet van het 

kind bevalt) 

III. Vol draagmoederschap 

Het sperma is afkomstig van de wensvader, de eicel van een donor. De wensvader zal dus de 

biologische vader zijn van het kind maar niet de juridische indien de draagmoeder getrouwd is.

                                                           
19

 F. SMITH, Personal guide to the human fertilisation and embryology act 1990
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Geen van de gameten is afkomstig van de wensouders 

 

 

Het sperma is afkomstig van een donor, de eicel is van de wensmoeder. Zij zal dan ook de genetische 

moeder zijn van het kind, maar niet automatisch de juridische moeder (doordat ze zelf niet van het 

 

 

Het sperma is afkomstig van de wensvader, de eicel van een donor. De wensvader zal dus de 

biologische vader zijn van het kind maar niet de juridische indien de draagmoeder getrouwd is.

                   
Personal guide to the human fertilisation and embryology act 1990, Surrey, Children Act Enterprises, p.85
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Het sperma is afkomstig van een donor, de eicel is van de wensmoeder. Zij zal dan ook de genetische 

moeder zijn van het kind, maar niet automatisch de juridische moeder (doordat ze zelf niet van het 

Het sperma is afkomstig van de wensvader, de eicel van een donor. De wensvader zal dus de 

biologische vader zijn van het kind maar niet de juridische indien de draagmoeder getrouwd is. 

Children Act Enterprises, p.85-90. 



Masterproef Valcke Lien “Wanneer een andere vrouw je kind draagt”

IV. Gedeeltelijk draagmoederschap

De draagmoeder leent haar eicel, het sperma is afkomstig van de wensvader. De draagmoeder is de 

biologische en juridische moeder, de wensvader enkel de biologische vader indien de draagmoeder 

getrouwd is. 

 

V. Gedeeltelijk draagmoederschap

De draagmoeder voorziet de eicel, het sperma

biologische en juridische moeder en de wensvader noch de genetische noch de juridische vader, los 

van het feit of de draagmoeder getrouwd is of niet.
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Gedeeltelijk draagmoederschap 

eicel, het sperma is afkomstig van de wensvader. De draagmoeder is de 

biologische en juridische moeder, de wensvader enkel de biologische vader indien de draagmoeder 

 

Gedeeltelijk draagmoederschap 

De draagmoeder voorziet de eicel, het sperma is van een donor. De draagmoeder is bijgevolg de 

biologische en juridische moeder en de wensvader noch de genetische noch de juridische vader, los 

van het feit of de draagmoeder getrouwd is of niet. 
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eicel, het sperma is afkomstig van de wensvader. De draagmoeder is de 

biologische en juridische moeder, de wensvader enkel de biologische vader indien de draagmoeder 

is van een donor. De draagmoeder is bijgevolg de 

biologische en juridische moeder en de wensvader noch de genetische noch de juridische vader, los 
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3.3. Werkdefinitie 

  

<<Draagmoederschap>>:  de voortplantingstechniek waarbij een vrouw (de draagmoeder) zwanger 

wordt en een kind baart ten behoeve van een andere persoon. 

 

Uiteindelijk konden we besluiten dat de werkdefinitie van de wetsvoorstellen in België het dichtste 

aanleunt bij wat wij zien als een hanteerbare en neutrale definitie. Ze overkoepelt de verschillende 

soorten draagmoederschap waardoor we deze later in de begrippenlijst nog kunnen verklaren en 

verwerken. Ook sluit ze homoseksuele koppels niet buiten het proces, daar er niet wordt gesproken 

over “het dragen van een kind voor een andere vrouw” maar over het dragen van een kind voor “een 

andere persoon”. 
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4. Geschiedenis van het draagmoederschap, 

van het oude Egypte tot nu… 

 

Voor we kunnen starten met een effectieve ontleding en oplossing van de probleemstelling is het 

belangrijk het fenomeen draagmoederschap in een ruimere maatschappelijke context te plaatsen, de 

historische evolutie en benaderingswijze spelen hierin een belangrijke rol. We worden hier namelijk 

geconfronteerd met een eeuwenoude traditie, die vooral in tijden van uitgesproken paternalisme en 

erfopvolging een belangrijke rol heeft gespeeld. Er werden dan ook lang geen vraagtekens geplaatst 

bij het bestaan ervan, we zien nu echter dat de juridische autoriteiten en toonaangevende ethische 

auteurs worstelen met de omkadering en verantwoording voor het voortbestaan. Een 

chronologische bespreking kan enige verduidelijking van en uitleg verschaffen bij deze verschuiving 

in de maatschappelijke beeldvorming. 

4.1. Het oude Egypte en de Bijbel 
“Toen Rachel zag, dat zij Jakob geen kinderen baarde, werd Rachel jaloers op haar zuster, en zeide 

tot Jakob: geef mij kinderen; zo niet, dan sterf ik. Toen ontbrandde Jakobs toorn tegen Rachel, en hij 

zeide: Neem ik de plaats van God in, die u de vrucht van de schoot ontzegd heeft? Maar zij zeide: 

Hier is mijn slavin Bilha, kom tot haar, en zij bare op mijn knieën, opdat ook ik uit haar gebouwd 

worde. En zij gaf hem haar slavin Bilha tot vrouw; en Jakob kwam tot haar. Bilha werd zwanger, en 

baarde Jakob een zoon. Toen zeide Rachel: God heeft mij recht verschaft, ook heeft Hij mij verhoord 

en een zoon gegeven; daarom gaf zij hem de naam Dan. (Dan betekent: Hij heeft recht gedaan)20” 

(Gen. 30:1-6) 

“Sarah nu, de vrouw van Abraham, schonk hem geen kinderen, en zij had een Egyptische slavin, wier 

naam was Hagar. En Sarah zeide tot Abraham: Zie toch, de Here heeft mij niet vergund te baren, ga 

toch tot mijn slavin; misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abraham luisterde naar Sarah. En 

Sarah…nam Hagar… en gaf haar aan haar man Abraham als vrouw. En hij ging tot Hagar en zij werd 

zwanger…” (Gen. 16, 1-8) 

We kunnen parallellen trekken tussen de hierboven beschreven situaties en hetgeen wij nu 

draagmoederschap noemen. Als grootste verschillen21 kunnen we aanhalen dat Bilha door Rachel als 

vrouw werd gegeven aan Jakob, ook Hagar werd als vrouw gegeven (het gaat dan ook alleen om een 

symbolisch draagmoederschap) waar er geen zulke relatie bestaat tussen de draagmoeder nu en het 

wenskoppel; ook gaat het hier over een niet- genetisch verwant (wensmoeder) en op natuurlijke 

manier verwekt kind waar de huidige technologie de mogelijkheid creëerde om een genetisch eigen 

(wenskoppel), op artificiële manier verwekt, kind te krijgen. De genetische moeder van het kind nam 

de beslissing niet vrijwillig, noch werd ze betaald, ze was een slaaf (in sommige gevallen een 

concubine of tweede vrouw van de vader) en deed wat van haar werd verwacht. Pamela Laufer- 

                                                           
20

 D. CH OVERDUIN en J.I. FLEMING, De Laboratoriummens, Amsterdam, Buijten en Schipperheijn, 1987, p 88; J.H. NIEUWENHUIS 

en W.M. KLEIJN, Civielrechterlijke aspekten van kunstmatige inseminatie en draagmoederschap, Leiden, Broekhuijsen- 
Molenaar, 1991, p 151. 
21

 D. CH OVERDUIN en J.I. FLEMING, De Laboratoriummens, Amsterdam, Buijten en Schipperheijn, 1987, p 88. 
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Ukleles22 wees er op dat er hierdoor eerder sprake was van een “inval-echtgenote” (losse vertaling 

van: surrogate wife) 

Het hoofdbestanddeel van de definitie van draagmoederschap vinden we echter wel terug: Het 

dragen van een kind voor een andere vrouw23. Ook de farao’s maakten gebruik van deze constructie, 

zijn deelden het bed met verschillende vrouwen naast hun eerste echtgenote totdat er een zoon ter 

wereld kwam. Hij nam deze vrouwen meestal wel tot echtgenoot doch vervulden zij eerder een 

substituut-rol voor de eerste echtgenote die niet in staat was hem een zoon te schenken. 

4.2. Middeleeuwen
24

 

In de middeleeuwen, de 17 en 18de eeuw, was het gebruik van een min ingeburgerd bij de hoogste 

lagen van de bevolking, vooral in Engeland en Frankrijk. Rijke vrouwen droegen hun pasgeboren kind 

over aan een “wet nurse”, een jonge vrouw die meestal net zelf was bevallen, die de zorg van de 

nieuwgeborene op zich nam, het voedde samen met haar eigen kind en het de eerste levensjaren bij 

zich in huis nam. De moeder bracht het kind occasioneel een bezoekje. Na de eerste levensjaren trok 

het kind in bij zijn ouders. De taak van de min zat erop, er is dan ook sprake van een korte aanstelling 

met een specifieke opdracht, tegen betaling. Dit doet ons denken aan het hedendaagse 

draagmoederschap. Ook was de wet nurse meestal minder bemiddeld dan de moeders die ze ten 

dienste stond. 

4.3. Langzame evolutie naar de afwijzing van het draagmoederschap
25

 

We merken dat, met de tijd, de voorkeuren veranderen. De prominentere aanwezigheid van religie 

en de Industrialisering zorgden voor een nieuwe visie op het moederschap en het gezin: “cult of 

domesticity” (het gezin eerst). De wet nurses kregen een plaatsje naast de concubines in het 

geschiedenisboek, daar de nieuwe koppels kozen voor een monogame relatie en dat men er van 

overtuigd werd dat kinderen enkel een plaats kenden binnen het huwelijk. Kinderloze koppels 

werden getroost met de gedachte “dat God het zo gewild heeft”, het werd onaanvaardbaar beroep 

te doen op een draagmoeder (vooral door het afwijzend gedrag ten opzichte van het verwekken van 

een kind buiten het huwelijk en de op dat moment nog onbestaande voortplantingstechnieken).  

Deze houding bleef zegevieren tot de laatste jaren van de twintigste eeuw en het ontstaan van de 

nieuwe reproductietechnieken. 

 

                                                           
22
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4.4. Wetenschappelijke vooruitgang: het begin of het einde voor 

draagmoederschap? 
Het ontstaan van de verschillende voortplantingstechnieken zette echter geen rem op de 

controverse. Een voorbeeld hiervan is de omwenteling in 1981 in de VS26: het gastmoederschap 

kwam in opspraak nadat verschillende gastmoeders hun verhaal vertelden in krant en televisie. Door 

deze verhalen kwamen er verschillende problemen aan het licht. Bij het gastmoederschap laat de 

vrouw zich vrijwillig insemineren met het sperma van de wensvader, ook stemt zij erin toe het kind 

na de geboorte door deze wensouders te laten adopteren. Dit alles wordt opgenomen in een 

overeenkomst. De wettelijke problemen starten bij de geldigheid van deze overeenkomst, gaan over 

naar de betaling van de geldsom (koop-verkoop van een kind is bijzonder controversieel) en stapelen 

zich op wanneer de verschillende partijen het niet langer eens zijn (hier komt men terug op de 

wettigheid van de gastmoedercontracten). Daarnaast zijn er ook nog verschillende ethische en 

morele bezwaren (zie later). 

We kunnen dan ook stellen dat de nieuwe technologische evoluties meer vragen oproepen dan ze 

beantwoorden, de twijfelachtige houding van de Belgische wetgever kan van hieruit verklaard 

worden. Het lijkt echter niet meer te verantwoorden het draagmoederschap niet juridisch te regelen. 

We leven in een maatschappij die zich steeds meer bevrijd van taboes, voorbijgaat aan religie en 

gebruik wil maken van de bestaande wetenschappelijke technologieën. Het hebben van een kind is 

een recht geworden, een doel dat elk middel heiligt. Zoals aangehaald in “Niet- uterane 

ouderschap”27: “Kinderloosheid wordt niet langer geaccepteerd als een lotsbestemming maar wordt 

gepercipieerd als een medisch behandelbaar probleem”.  

We zullen dan ook trachten te beoordelen of de nieuwe technologieën het draagmoederschap 

bevorderen, of te complex maken om het op een juridisch en ethisch verantwoorde manier te 

regelen.  
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5. Ethische visie op draagmoederschap 

Om mens te zijn moeten we beheersen. Dat is het eerste en het laatste ethische woord. Want 

als er geen keus is, is er geen mogelijkheid van een ethische daad. Alles waartoe we 

gedwongen worden is immoreel.  JOSEPH FLETCHER
28 

De mens is meer dan regels en richtlijnen, elke wetenschappelijke evolutie is dan ook voeding voor 

een ethisch debat. Draagmoederschap raakt een fundamentele pijler van de samenleving, de 

voortplanting, en overtrekt een aantal gevoelige domeinen: vrouwenrechten, autonomie,… Allen 

thema’s voor verhitte discussies in het verleden (300 jaar geleden tot nu). Verschillende 

belangengroepen vonden dan ook dat ze niet konden nalaten hun visie hieromtrent neer te pennen, 

het zijn deze zienswijzen die werden opgenomen in dit hoofdstuk.  

We kozen voor beschouwingen uit het verleden, het heden en hopen deze meer duidelijkheid 

scheppen voor in de toekomst waarin we een eigen, ethisch verantwoorde, Belgische wetgeving zien. 

5.1. Visie van de naturalisten en kantianen29 

Korte schets van de uitgangspositie van deze ethici: 

 Naturalisten: “De naturalist toont zijn ongenoegen met de maatschappelijke toestanden. In 

het naturalisme is niets terug te vinden van de idealen van de romantiek. Het blijkt deze soms 

zelfs aan te klagen.30” 

 Kantianen: “kan - ti` aan de -woord (mannelijk)  aanhanger van de wijsbegeerte van 

Immanuel Kant (1724-1804)
31

” 

 Het draagmoederschap wordt door hen verworpen omdat het onnatuurlijk is. In de literatuur voeren 

zij volgende argumentatie aan: 

� Er wordt gebruik gemaakt van kunstmatige technieken zoals IVF en kunstmatige bevruchting, 

het probleem hiermee is dat deze technieken een intiem proces herleiden tot “productie”. 

R.D. LAWLER
32 zegt hierover:  

”When a human life comes to be out of an act of love between two persons who will 

forever be parents, and responsible to the child – a child not made but begotten, not 

a product that its makers may manipulate, but an offspring that is their equal- the 

entire context suggests an attitude and a moral stance different from that which 
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arises when human life is originated in the context of production, manufacturing, and 

quality control.” 

� Draagmoederschap is in strijd met de menselijke waardigheid, deze waardigheid houdt in dat 

de mens zichzelf als waardevol eenheid ziet waardoor zij geen delen van zichzelf willen 

verkopen. De naturalisten en kantianen zien draagmoederschap dan ook niet als een 

‘verhuring’ maar als ‘verkoop’ van de draagmoeder. Het argument van zelfbeschikkingsrecht 

wordt eenvoudig weerlegd: het is niet omdat je over je lichaam beschikt als vrouw dat je het 

zomaar mag uitbuiten en (laten) misbruiken (KANT
33: het is altijd fout om geen respect te 

hebben voor een persoon, vooral wanneer het over je eigen persoon gaat. Er zijn bepaald 

diensten die men nooit dient te verlenen: seksuele diensten en zich lenen voor reproductieve 

doeleinden. Hij is er van overtuigd dat men in deze gevallen niet alleen het lichaam verkoopt 

maar ook de eigenheid en ziel.). 

� Het voegt een derde persoon toe aan het procreatieproces waar dit normaal een proces is 

dat je alleen deelt met je partner. Dit bezwaar vloeit dan ook vooral voort uit het feit dat 

draagmoederschap, tegenover spermadonatie en eiceldonatie, niet anoniem kan gebeuren. 

Deze aanwezigheid in het leven van het koppel kan zorgen voor verschillende problemen, we 

denken dan aan de wensmoeder die jaloers wordt op de draagmoeder, de wensvader die de 

wensmoeder niet als echte moeder ziet van hun kind doordat hij het proces niet doorloopt 

met haar maar met een andere vrouw,… 

Het is dus een schending van de eenheid in de huwelijksrelatie. 

� De draagmoeder wordt herleid tot een baarmoeder ter verwezenlijking van een ‘doel’, dit 

kan bijzonder belastend zijn voor haar gemoedstoestand en kan voor psychologische 

problemen zorgen. De draagmoeder moet in staat zijn zichzelf als ‘pure drager’ te bekijken 

en een emotionele barrière creëren tussen haar en het kind. De effecten van deze 

ingesteldheid tijdens de zwangerschap zijn nog niet wetenschappelijk onderzocht maar men 

is in deze leer de mening toegedaan dat het kind hierdoor “lichtjes defect” is wanneer het 

geboren wordt. 

� Het kind wordt gezien als middel, door de wensouder ter voldoening van hun kinderwens, 

door de draagmoeder ter verwezenlijking van een ander doel, we denken dan aan; 

geldgewin, schuldgevoel wegwerken, haar goede daad in dit leven,…                           

ROSENBLATT
34 bepleit: 

“The procreator should desire the child for its own sake, and not as a means to 

attaining some other end. Even though one of the ends may be stated altruistically as 

an attempt to bring happiness to an infertile couple, the child is still being used by the 

surrogate. She creates it not because she desires it, but because she desires 

something from it.” 
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Doordat het tegennatuurlijk is er een verhoogd risico op verwerping van het ouderschap door de 

wensouders, zeker wanneer er sprake is van een kind met een bepaalde afwijking.                             

Ook zijn naturalisten van mening dat het proces zich leent tot misbruik van minder bedeelde 

vrouwen. 

5.2. Visie van de contractarians 

Korte schets van het uitgangspunt van deze ethici: 

 Contractualisme: “Het contractualisme wordt opgevat als het leveren van een bijdrage aan 

de vormgeving van de sociale structuur van samenhandelen, aan de wijze waarop mensen 

zich hebben verenigd bijvoorbeeld, op zeer onderscheiden vlakken. Het hoe en wat in een 

actuele situatie is af te lezen aan het desbetreffende contract. 

 Tot de kenmerken van contractualisme kunnen worden gerekend: a) consent, b) 

wederkerigheid en c) debat. Het contractualisme vestigt de aandacht erop dat 

debatprocedures tot een wederkerige overeenstemming over aan de orde zijnde punten moet 

leiden. De vormen waarin het contract kan zijn neergeslagen zijn legio en zullen mede 

afhangen van het doel dat wordt gediend
35

.” 

Een uitgesproken respect voor de persoonlijke levenssfeer is kenmerkend, hieruit vloeit vrijheid van 

seksualiteit en voortplanting: draagmoederschap wordt dan ook gezien als een vorm van 

‘collaboratieve reproductie’. Een inmenging van de overheid is enkel te verantwoorden vanuit het 

schadebeginsel, te zien in volgende situaties (ROBERTSON)36: 

� Kunnen de kinderen schade ondervinden van deze voortplantingstechniek? We kunnen 

vooronderstellen dat het kind dat voortkomt uit draagmoederschap een uiterst gewenst kind 

is, de criminalisering van het draagmoederschap zal dan zeker niet in zijn voordeel spelen. 

Een inmenging van de overheid, te zien als verbod, is niet aangewezen. 

� Afdwingbaarheid van de draagmoederschapsovereenkomsten? De verschillende partijen 

starten met bepaalde intenties, de kinderwens van het wenskoppel staat hierbij centraal: de 

draagmoeder gaat deze overeenkomst aan om bv. geld te verdienen (geen sprake van dwang 

volgens ROBERTSON
37: het is niet omdat je geld krijgt aangeboden dat je je beslissings- en 

beschikkingsrecht verliest), het wenskoppel engageert zich het kind te onderhouden. Beide 

partijen hebben belangen bij de afdwingbaarheid van deze overeenkomst: de wensouders 

zijn beschermd tegen eventuele chantage en de draagmoeder is er zeker van dat zij wordt 

ontheven van de onderhoudsplicht. De overheid dient deze overeenkomsten dan ook 

afdwingbaar te stellen, daarnaast kunnen bepaalde criteria worden opgenomen in de 

wetgeving zodat er ruimte is voor veranderende modaliteiten en voorwaarden in de 

overeenkomsten ( te zien als: leeftijd, gedrag draagmoeder gedurende zwangerschap,…). De 
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overeenkomsten worden dan ook gezien als ‘contracten sui generis’: contracten die bij 

naleving aanleiding kunnen geven tot een schadevergoeding maar niet tot een uitvoering in 

natura. 

5.3. Visie van de verschillende strekkingen binnen het feminisme 

Korte schets van uitgangspositie van deze ethici: 

 Feminisme: “ is een algemene aanduiding voor een verzameling maatschappelijke en 

politieke stromingen of bewegingen die ongelijke (machts-)verhoudingen tussen mannen en 

vrouwen kritisch analyseert.38” 

5.3.1. Liberaal feministische visie39 

Liberale feministen bepleiten dat: 

1. Vrouwen het recht hebben gebruik te maken van of deel te nemen aan elke 

voortplantingscontrolerende of –bevorderende techniek. 

2. Wanneer vrouwen eisen dat ze gezien worden als autonome persoon, dat ze zich ook zo 

moeten gedragen. Ze dienen de voorwaarden en verbintenissen in elke, door hen afgesloten, 

overeenkomst na te komen en te respecteren. 

Vrouwen kunnen bijgevolg geen voorstander zijn van een verbod op draagmoederschap, de overheid 

heeft niet het recht controle uit te oefenen over de “omstandigheden waaronder een vrouw 

kinderen krijgt of wenst haar familie te vormen”. Het recht op draagmoederschap functioneert als 

verlengde van de persoonlijke autonomie, vrouwen dit recht afnemen door een verbod betekent dat 

we terug gaan naar de periode waarin de maatschappij van mening was dat vrouwen incapabel 

waren om zelf beslissingen te nemen. 

Het is echter niet mogelijk voor elke vrouw om deze beslissing te nemen in iedere situatie, een 

geïnformeerde toezegging is essentieel. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij psychologen en 

psychiaters die kandidaat- draagmoeders moeten screenen, zij zijn verplicht om de juiste informatie 

te verstrekken. 

De visie schuift naar voor dat het niet mogelijk is om in de draagmoederovereenkomst beperkende 

voorwaarden op te nemen: een vrouw moet kunnen handelen zoals zij wil, kiest vrij over een abortus 

en welke geneeskundige begeleiding of behandeling ze wilt tijdens haar zwangerschap. De vrouw kan 

ook niet aansprakelijk gesteld worden wanneer er sprake is van een spontane miskraam of wanneer 

het kind dood geboren wordt.  

Uitspraken van liberaal feministische auteurs40: 
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� HUGH MC LACHLAN: ‘Het is niet nodig om zwangerschap op één enkele manier te bekijken, een 

bepaalde zaak kan een andere waarde hebben voor verschillende personen, het 

draagmoederschap verbieden zou willen zeggen dat vrouwen hun zwangerschap verplicht op 

een bepaalde manier moeten bekijken.’ 

� LAURA PUDY: ‘De maatschappij legt het beeld van de oermoeder op, het is echter zo dat 

zwanger zijn niet hetzelfde betekend als moeder zijn. Het opdringen van deze visie is 

verkeerd.’ 

� LORI ANDREWS: ‘Draagmoederschap is ideaal als paradepaardje voor de vrijheidsbeweging, het 

illustreert hun slogan “biologie is geen levenslot” perfect. Voor sommige vrouwen is het een 

uiting van vrijheid dat zij kunnen beslissen dat zij zwangerschap op een andere manier 

percipiëren.’ 

5.3.2. Marxistisch feministische visie41 

Marxistische feministen zien de toestemming om te engageren in een draagmoederovereenkomst als 

een beslissing gemotiveerd door economische motieven en niet zo zeer als illustratie van de 

persoonlijke autonomie. Binnen deze visie zal de draagmoeder dan ook altijd deel uitmaken van een 

minder gegoed milieu. JOHN STEHURA, voorzitter van de Bionetics stichting, zegt dat draagmoeders 

nooit arm genoeg kan zijn, het verkleint de kans dat ze het kind niet willen opgeven of een te 

dominante positie innemen tijdens de onderhandelingen met betrekking tot de 

draagmoederovereenkomst. Er zijn echter bureaus42 die arme draagmoeders uit hun bestanden 

weren, hier gaat de argumentatie van de marxistische feministen niet op. 

Draagmoederschap wordt door hen gezien als een vorm van economische uitbuiting, het doel van de 

wetgeving moet dan ook niet zijn om een verbod te formuleren maar te maken dat de draagmoeders 

meer betaald worden voor hun diensten. Door een faire monetaire tegenprestatie kan het 

uitbuitende karakter weggewerkt worden43.  

We stellen ons wel volgende vraag: Wordt draagmoederschap dan geen recht van de rijken? 

5.3.3. Radicaal feministische visie44 

De radicaal feministische visie volgt de marxistische visie, het draagmoederschap moet ontmoedigd 

worden. Zij werken de analyse verder uit en voegen ook niet-economische vormen van uitbuiting 

toe: 

 Vrouwen zijn geprogrammeerd en gevormd door de samenleving om tegemoet te komen 

aan de wensen van mannen, dit vanuit een plichtsgevoel. Zij zijn dan ook gevoelig voor 

volgende oproep: ‘gezocht naar warme, liefdevolle en altruïstische vrouwen die het geschenk 

van het liefde willen geven aan onvruchtbare koppels die al lang verlangen naar hun eigen 
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kind’. Vooral vrouwen die vroeger in hun leven kozen voor een adoptie of abortus zullen dit 

zien als kans om hun ‘trots’ terug te winnen. 

 Het sterkste contra- argument dat zij aanvoeren klinkt als volgt: het draagmoederschap 

creëert ongezonde opdelingen tussen vrouwen: 

1. Tussen vrouwen die gegoed zijn en vrouwen die uit minderbedeelde milieus komen. 

2. Tussen vrouwen die kinderen verwekken, vrouwen die kinderen dragen/baren en 

vrouwen die kinderen opvoeden. Op deze manier lijkt het op een productieproces (Gena 

Corea). 

5.4. Visie van Cecile Fabre, haar argumentatie tegen 

draagmoederschap45 
We kozen ervoor om haar argumentatie op te nemen in deze uiteenzetting omdat zij een 

gestructureerde analyse doorvoert van de bestaande contra- argumentatie. 

5.4.1. The commodification objection - Bezwaren ontstaan door de visie op het 

lichaam als commoditeit  

Het uitgangspunt is dat we onszelf met respect moeten behandelen, we hebben dan ook niet de 

macht om contracten aan te gaan die hieraan voorbij gaan. Het verkopen van lichaamsdelen of 

seksuele diensten is bijgevolg niet moreel te verantwoorden. Er is geen ruimte om een keuze te 

maken uit geldgewin.  

Draagmoederovereenkomsten zijn over het algemeen verregaander dan de transactie die plaats 

vindt bij prostitutie omdat de draagmoeder haar gevoelens weg- contracteert: Ze mag geen echte 

band vormen met het kind gedurende de zwangerschap, mag geen problemen hebben met afstand 

nemen na de geboorte,  Advocaten zullen hun best doen haar gevoelens te banaliseren en 

vervolgens weg te bedingen, het wordt helemaal problematisch wanneer het lichaam van de 

draagmoeder slechts gezien wordt als ‘product’, iets dat verkocht kan worden en onderhevig is aan 

vraag en aanbod op de markt. De auteur verzet zich hiertegen: volgens haar is liefde niet uit te 

sluiten uit deze contracten, meer nog, het is er een essentieel onderdeel van. Altruïstische motieven 

worden niet uitgesloten door geldelijk voordeel, bij het overgrote deel van de draagmoeders gaan 

beide motivaties dan ook hand in hand. 

5.4.2. The exploitation objection - Bezwaren aangevoerd door het risico op 

uitbuiting  

De uitbuiting wordt in de hand gewerkt door 2 factoren: 

1. Het overgrote deel van de draagmoeders komt uit een minder gegoed milieu  

2. Zij zijn belast met psychologische problemen: schuldgevoelens door een eigen abortus,… 
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Auteur lijkt van mening dat wensouders deze kwetsbare plekken bij de draagmoeder gebruiken en 

soms misbruiken. 

Wanneer volgende 3 voorwaarden vervuld zijn dan is er sprake van uitbuiting (casus met 2 partijen: A 

en B): 

1. A geniet van de voordelen van de overeenkomst 

2. Het uiteindelijke resultaat van de overeenkomst is ten nadele van B 

3. A overhaalt om zich te verbinden op basis van situationele factoren, moest B zich niet in 

deze situatie bevinden dan zou deze zich niet verbinden (armoede, schuldgevoel, 

zelfwaarde,…). 

Een gewoon onevenwicht is niet genoeg reden om te spreken van uitbuiting. 

Daarnaast meent de CECILE FABRE dat men draagmoederschap niet moet verbieden om deze 

uitbuiting tegen te gaan, dit neemt niet weg dat de overheid naar overeenkomsten moet streven die 

zo min mogelijk uitbuitende kwaliteiten en clausules bezitten. 

5.4.3. The gender inequality objection- Bezwaren gebaseerd op het mogelijke 

ontstaan van gender- ongelijkheid 

Deze stelling start vanuit de thesis dat vrouwen, door de grote ongelijkheid tussen vrouwen en 

mannen, heel beïnvloedbaar zijn en daarom zulke contracten aangaan. Er wordt vanuit gegaan dat 

de wensvader een grote claim zal leggen op het zelfbeschikkingsrecht van de draagmoeder, dit door 

clausules op te nemen in de overeenkomst met betrekking tot het gedrag dat ze mag stellen 

gedurende de zwangerschap. De stelling gaat echter voorbij aan het feit dat de wensvader deze 

beslissingen meestal samen neemt met de draagmoeder en hij niet de dominante positie inneemt 

van waaruit men start. 

5.4.4. The harm-to-children objection - Bezwaren gebaseerd op de mogelijke 

schade die het kind kan lijden 

Hier reageert de auteur op de meest vertegenwoordigde stem in de huidige literatuur, deze die de 

draagmoeder of wensouders naar voor schuift als kwetsbare partij. Zij kiest voor de derde partij in dit 

contract: het kind. De hoofdvraag is dan ook: 

Loopt het kind risico op schade? Argumentatie: 

De wensouders betalen voor de ‘overgave van het kind’: 

a. Door de betaling is de relatie tussen wensouder en kind aangetast, herleid tot een 

transactie, ze zien het kind als ‘koopwaar’, een zaak met een economische waarde.  

b. het kind kan lijden onder de wetenschap dat de biologische moeder het heeft 

afgegeven omdat ze betaald werd. 

Tegen- argumentatie: het is niet omdat men betaalt voor een zaak dat dit slechts een 

monetaire waarde heeft, de ouders kunnen het kind echt graag zien. 
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a. Het is mogelijk dat de ouders er niet in slagen om het kind graag te zien doordat ze 

bepaalde kwaliteiten niet heeft die ze hadden ‘besteld’, dit neemt niet weg dat ze er 

uiteindelijk in slagen het kind lief te hebben zoals het is. Dit is ook een probleem 

waar gewone ouders mee worstelen. 

b. Het is mogelijk dat de draagmoeder een band creëert met het kind gedurende haar 

zwangerschap, zij slaagt er dan niet langer in het kind als puur monetair van aard te 

zien. 

De auteur kiest na deze uiteenzetting weer voor een regulering, eerder dan verbod op, van 

draagmoederschap. 

5.4. Gewetensclausule 

Artikel 350, 6° Strafwetboek:  

“Geen geneesheer, geen verpleger of verpleegster, geen lid van het paramedisch personeel 

kan gedwongen worden medewerking te verlenen aan een zwangerschapsafbreking; 

De geneesheer die weigert een dergelijke ingreep te verrichten, is gehouden de vrouw bij 

haar eerste bezoek in kennis te stellen van zijn weigering.” 

Tot op de dag van vandaag geldt dit artikel enkel voor abortus, euthanasie en de medische 

begeleiding van voortplanting. De vraag die we hier wensen te beantwoorden is of zij ook toepassing 

moet vinden binnen de wetgeving op draagmoederschap. We behandelen het thema in dit hoofdstuk 

omdat de weigeringsgrond van de geneesheer, verpleger of verpleegster, het lid van het 

paramedisch personeel regelmatig van ethische aard zal zijn, met andere woorden gebaseerd op het 

persoonlijk waardestelsel. 

Vooreerst een woordje uitleg over de bestaande gewetensclausule: 

� In het artikel wordt geen limitatieve lijst van mogelijke beweegredenen gegeven bij 

weigering. Doorgaans zegt men dat van een persoonlijke, ethische of medische aard moeten 

zijn om aanvaard te worden46. 

� De gewetensclausule voorkomt dat “de arts verwordt tot een willoos instrument van de 

vrouw”. Het staat echter niet in de weg dat de vrouw een arts kan opzoeken die wel bereid 

is om de ingreep uit te voeren. De rechten van de patiënt blijven dan ook gegarandeerd47. 

�  De gewetensclausule is geen algemeen recht48,  de continuïteit van de zorgverlening en de 

rechten van de patiënt moeten te allen tijde verzekerd worden. 

� De gewetensclausule geldt ook niet voor de inrichtende macht of bestuurders van 

ziekenhuizen49. 
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 X, “Committee opinion: Surrogate Motherhood”, Obstetrics & Gynaecology vol. 111, no. 2, part 1 februari 2008, p. 465- 
470. 
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 A. DIERICKX, Toestemming en strafrecht. Een strafdogmatische analyse van de toestemming en de strafrechtelijke 

bescherming van lijf en leden, Antwerpen- Oxford, Intersentia, 2006, p. 472. 
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  U.V.V., 2007, De gewetensclausule is geen absoluut recht, http://www.medinews.be/full_article/detail.asp?aid=12312, 2 
maart 2009, online. 
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� Fertiliteitcentra mogen zich hierop beroepen sinds de wet van 6 juli 200750. 

Vooreerst moeten we beslissen of de gewetensclausule ook toepassing zal vinden in het kader van 

draagmoederschap. We mogen niet vergeten dat er binnen hoogtechnologisch draagmoederschap 

altijd gebruik gemaakt wordt van IVF, binnen deze procedure kan de geneesheer en het begeleidend 

personeel reeds beroep doen op deze clausule.  

In tweede instantie dienen we te bepalen of elke motivatie doorgang zal vinden: mag een arts zich  

beroepen op de gewetensclausule wanneer het gaat over een homoseksueel koppel dat begeleiding 

wenst binnen het traject of wanneer het gaat over een alleenstaande persoon die beroep doet op 

een draagmoeder? 

5.5.1. Toepassing 

Daar er reeds gebruik kan gemaakt worden van de gewetensclausule in de fertiliteitcentra, in het 

kader van “medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de 

gameten”, lijkt het weinig logisch het geen toepassing te laten vinden in het kader van 

draagmoederschap. Het gaat over een controversieel thema dat ook artsen niet onbewogen laat. 

Naar onze mening heeft de gewetensclausule een plaats in de wetgeving. 

5.5.2. Beperking 

In de USA heeft het Supreme Court beslist dat de gewetensclausule niet ingeroepen mag worden 

wanneer de arts holebi-koppels of alleenstaanden niet wilt behandelen, het recht om gebruik te 

maken van een draagmoeder is algemeen en mag op staatniveau niet beperkt worden51. In de 

beperkte, bestaande wetgeving worden er nergens restricties opgenomen omtrent de personen die 

er gebruik van mogen maken. 

In Nederland daarentegen is er minder duidelijkheid, de staatssecretaris van Justitie maakte zich daar 

in de jaren ’90 zelfs schuldig aan volgende uitspraak: “in het algemeen verdient het de voorkeur dat 

kinderen leven binnen een relatie, waarin op duidelijke wijze de vader- en moederrol vervult. Dit 

zonder te oordelen over de vele eenouderschapsgezinnen52”. De gynaecoloog Van Hall bracht 

daarentegen een ander verhaal, gebaseerd op persoonlijke ervaring: “alleenstaande vrouwen of 

holebi-koppels die gebruik maken van artificiële voortplantingstechnieken en draagmoederschap zijn 

over het algemeen bewuster bezig met het concept ‘ouder worden’ dan het doorsnee 

heteroseksueel koppel dat zonder problemen zwanger wordt. Er bestaat daarnaast geen contra-

argumentatie opgebouwd op basis van grondig wetenschappelijk onderzoek (bv over de seksuele 

geaardheid van kinderen binnen holebi-gezinnen)”. 

Het lijkt ons kortzichtig om deze kandidaten uit te sluiten puur op basis van seksuele geaardheid of 

het feit dat ze geen partner hebben. Homoseksuele koppels hebben toegang tot het huwelijk en 

adoptie, draagmoederschap lijkt een natuurlijke volgende stap, de enige stap waardoor zij genetisch 
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eigen kinderen kunnen krijgen. Ondanks het feit dat er geen recht op een kind bestaat en zeker geen 

recht op een ‘eigen kind’, kunnen we niet voorbijgaan aan het feit dat ouders over het algemeen een 

sterkere binding voelen met biologisch eigen kinderen53.  

Indien er andere contra-indicaties zijn kan de arts hiervoor altijd beroep doen op de 

gewetensclausule. 

5.5. Visie van de godsdiensten54 
Godsdienst vormde lange tijd de geesten van de mens, daarnaast waren de woordvoerders van de 

godsdienst ook de spreekbuis van het volk. In gebieden waar een bepaalde godsdienst veel 

volgelingen heeft, heerst een veralgemeende visie op maatschappelijke thema’s. Wetenschap en 

religie staan niet los van elkaar, daarom kozen we ervoor een aantal beschouwingen op te nemen 

van religieuze inslag. 

Katholieke kerk 

De katholieke kerk kant zich sterk tegen elke vorm van begeleide voortplanting. Deze beschouwing 

staat lijnrecht tegenover hun visie op orgaandonatie: Orgaandonatie is goed, je helpt andere 

mensen. Hun motivatie hiervoor is de scheiding tussen seks en voortplanting en hun visie op het 

embryo, dit is een persoon vanaf het moment van bevruchting. Daarnaast ziet de christelijk-

katholieke ethiek het noodzakelijk dat een kind uit een vader en moeder wordt geboren. Deze 

natuurlijke situatie is naar hun mening een basisrecht, het garandeert dat het kind in de optimale 

omstandigheden kan opgroeien. De techniek mag die oorsprong en bestemming van de menselijke 

persoon nooit overheersen. Het uitgangspunt van deze ethische visie is dat “de menselijke 

vruchtbaarheid niet zomaar exploiteerbaar om ons van dienst te zijn
55”. Het katholieke geloof start 

niet bij ‘het recht op kinderen’ maar het ‘krijgen van kinderen’, het lot dat u toebedeeld wordt is het 

lot dat u moet dragen. Het mag dan een vrij harde realiteit zijn voor onvruchtbare koppels om te 

dragen, hun enige optie naar de christelijk-katholieke ethiek is adoptie. 

 

Illustratie: de katholieke ethicus MC CORMICK
56, hij wijst experimenten met het “levensorigine van de 

mens principieel af, omdat deze wijze van omgaan met de levensorigine van de mens 

'tegennatuurlijk' zou zijn”. 

 

Anglicaanse kerk 

De anglicaanse kerk is minder rigide in zijn visie, zij kozen niet voor een expliciet verbod op 

draagmoederschap57. 
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Jodendom  

In de Joodse religie werd draagmoederschap niet verboden, het Jodendom kent dan ook geen 

natuurwet- doctrine. Binnen dit geloof is het krijgen van kinderen een verplichting. Men mag dan ook 

alle wetenschappelijke technieken gebruiken om dit hoogste doel te bereiken. De jongste medische 

praktijken moeten alleen aan de ethische en juridische achtergronden van de ge- en verboden van de 

Tora worden getoetst. 

Naar de Quran zal de spermadonor de vader zijn en de vrouw die beviel de moeder. In de halachische 

literatuur maakt men echter een onderscheid naar joodse en niet-joodse moeders, verschillende 

Rabbi’s bogen zich over deze materie. We zien dat ze uiteindelijk kozen voor twee uiteenlopende 

standpunten wanneer de “donormoeder Joods is”: 

1. Volgens de ene leer ligt het moederschap vast vanaf de conceptie (Rabbi Akiwa Eger), binnen 

deze leer mag het kind noch met de familie van de draagmoeder noch met de familie van de 

wensmoeder trouwen 

2. Volgens de andere leer wordt men pas moeder vanaf de geboorte (Rabbi Joseef Engel), het 

kind is dan ook enkel familie van de barende moeder. Dit zou inhouden dat het kind wel mag 

trouwen met familie van de wensmoeder. 

 

Wanneer er echter sprake is van een “niet-Joodse donormoeder maar Joodse draagmoeder”, wordt 

gekeken naar de Talmoed: het embryo kan gezien worden als een deel van de draagmoeder, zij is 

joods dus het kind is ook joods. Wanneer we echter het standpunt volgen dat zegt dat het embryo 

geen onderdeel van de moeder is, en dus niet automatisch Joods is, dan kan men dit oplossen door 

de draagmoeder onder te dompelen in een mikwe (ritueel bad). Door dit ritueel wordt de baby Joods 

voor de geboorte. 

 

Islam
58

 

De islam staat afwijzend tegenover het draagmoederschap, het wordt niet geaccepteerd. Dit volgt uit 

de immoraliteit van het inbrengen van sperma van een andere man (niet dat van haar man) bij een 

vrouw. Wanneer dit laatste wel gebeurd zijn de consequenties als volgt: 

� Indien de vrouw (draagmoeder) getrouwd is, dan zal het kind van haar echtgenoot zijn. Zelfs 

wanneer bewezen kan worden dat het ingebrachte sperma niet van haar man was. 

� De donor heeft geen rechten, zelfs indien er een overeenkomst bestond waarin werd 

gestipuleerd dat hij de vader zou zijn. 

� Wanneer de vrouw niet getrouwd is wordt het kind gezien als onwettig en zal het het kind 

zijn van de draagmoeder alleen. 

Hindoeïsme en Boeddhisme  

Deze religies staan over het algemeen heel positief tegenover de beschikbare 

voortplantingstechnieken, ook de kunstmatige waaronder draagmoederschap. 
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5.4. Conclusie: Is draagmoederschap ethisch verantwoord59? 
We zien dat geen van de belangengroepen het verbod op draagmoederschap als oplossing naar 

voren schuift. Meer nog, de risico’s op uitbuiting en misplaatste houding ten opzichte van vrouwen 

lijken motiverend om toch een zekere controle over te dragen aan de overheid, die verantwoordelijk 

zal zijn om het misbruik van afhankelijkheid tegen te gaan. 

Draagmoederschap kan een hefboomeffect hebben bij het doorbreken van ‘genderdiscriminerende 

attitudes’. Het instituut slaagt erin om het traditionele gezinsbeeld te doorbreken, ook erkent het de 

realiteit dat niet elke vrouw op dezelfde manier over een zwangerschap en kinderen denkt. Deze 

voordelen nemen niet weg dat misbruik nooit ver weg is en dat ook de affectief-emotieve problemen 

moeten worden opgevangen in het wettelijk kader. 

Naast deze conclusie die we konden formuleren na een analyse van de verschillende ethische 

beschouwingen, wensen we nog nota te maken van de gevolgtrekkingen die twee, van de reeds 

aangehaald, auteurs formuleren. We vallen deels op terug op hun uiteenzetting om onze keuze te 

onderbouwen. 

RAES
60 bepleit een soort ‘beschermd zelfbeslissingsrecht’, hiermee beschermt men het individu 

zonder vraagtekens te plaatsen naast zijn/haar autonomie of capaciteit om rationele beslissingen te 

nemen: 

“Niet het draagmoederschap op zich is problematisch, wel de gebeurlijke context waarin er een 

beroep op wordt gedaan.
61

” 

WILKINSON voert echter aan dat de wetgeving niet te strikt mag zijn om volgende redenen62: 

1. Consistentie: Het zou niet getuigen van een rechte lijn in het beleid moest 

draagmoederschap verboden worden omwille van het uitbuitende karakter, terwijl 

verschillende andere uitbuitende activiteiten onaangetast blijven. 

2. Het belang van de aspirant- draagmoeders: Deze vrouwen hebben misschien geen andere 

mogelijkheid om zich te bevrijden uit financiële problemen. De alternatieven zullen 

regelmatig even uitbuitend zijn. 

Wij volgen RAES en houden de mening van WILKINSON in het achterhoofd; in het wetsvoorstel kiezen 

wij dan ook voor een uitgebreide bescherming van de drie kernactoren eerder dan te kiezen voor een 

veralgemeend verbod. Voor een verdere uiteenzetting omtrent deze keuze verwijzen we naar 

hoofdstuk 6. In het volgden hoofdstuk wordt de keuze op basis van juridische literatuur onderbouwd 

en uitgewerkt. 
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6. De juridische basis voor draagmoederschap 

6.1. De status questionis in België en de huidige problemen op 

juridisch gebied  
Zoals reeds aangehaald werd, is er in België geen wetgeving omtrent draagmoederschap. Dit wil niet 

zeggen dat het de politieke wereld en de wetgevende organen onberoerd laat, er zijn dan ook een 

aantal wetsvoorstellen die een lijn proberen trekken in de materie. Het is echter te betreuren dat er 

weinig coherentie bestaat tussen de bestaande wetsvoorstellen waardoor er nog geen sprake kan 

zijn van enige vooruitgang.  

We zullen de wetsvoorstellen in het volgende hoofdstuk bespreken en vergelijken, dit voorafgegaan 

door een korte analyse van de wetsartikelen die hun toepassing kunnen vinden binnen de specifieke 

draagmoederschapsproblematieken. Ook wordt er nota gemaakt van de meest prominent aanwezige 

mening binnen de Belgische rechtsleer en de rechtszaken waarmee België reeds werd 

geconfronteerd en de internationale principes die te allen tijde dienen te worden gerespecteerd. 

6.1.1. Internationale principes 

België dient een aantal overkoepelende internationale basisprincipes in acht te nemen en te 

respecteren63. Er is echter wel ruimte om de eigen visie hierop te formuleren, België beslist dan ook 

zelf of zij deze principes hanteren om draagmoederschap af te wijzen. 

Het principe van onvervreemdbaarheid van het menselijk lichaam 

Niet beschikbaarheid van het lichaam is het uitgangspunt van dit principe. Het is dus niet mogelijk 

voor een persoon om zijn of haar lichaam beschikbaar te stellen voor niet-commerciële of, vooral, 

voor commerciële doelen. Alleen medisch noodzakelijke behandelingen zijn verantwoord, hierdoor 

zijn draagmoederschapovereenkomsten, betaald en onbetaald, onwettig. Wanneer we dit principe 

ongenuanceerd benaderen dan is eiceldonatie noch orgaandonatie toegestaan, deze zijn echter 

wettelijk geregeld en gelegaliseerd.  

Het lijkt ons dan ook niet meer correct het verbod op draagmoederschap enkel te onderbouwen met 

dit principe (dit is het geval in Frankrijk). 

Het principe van non-commercialisatie van het menselijk lichaam 

Ook in dit principe gaat men uit van de non-beschikbaarheid van het menselijk lichaam, het gaat over 

het behandelen van het lichaam, zijn producten of delen daarvan als goed dat in de handel is. In 

verschillende landen (o.a. België) is het echter wel mogelijk om sperma en eicellen te ‘verkopen’ en 

hiervoor een financiële tegemoetkoming te ontvangen; zeker de terugbetaling van onkosten, een 

risicovergoeding en compensatie voor de inspanning zijn volledig aanvaard. Zo werd er in het IFFS 

rapport omtrent geassisteerde voortplanting (2001) opgenomen: 

 “Er zal geen compensatie zijn aan… donoren voor het leveren van gametocyten (cellen waaruit 

eicellen gevormd worden). Echter, dit sluit de terugbetaling van onkosten, tijd en risico’s die 

verbonden zijn aan de donatie niet uit”. 
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Daarnaast kunnen we hier nota nemen van de ‘Aanbeveling R(90) 3 van het comité van ministers aan 

de lidstaten aangaande medisch onderzoek bij mensen’, hierin werd opgenomen dat: “uitgaven en 

enig financieel verlies mag vergoed worden en in passende gevallen een geringe vergoeding voor enig 

ongemak inherent aan het medisch onderzoek”. In deze aanbeveling werd sterk gewezen op het 

belang van de geïnformeerde toestemming. Zij zien dit principe als de basis voor elke overeenkomst 

omtrent het menselijk lichaam. 

We zien dat er intussen landen zijn die een redelijke financiële tegemoetkoming erkennen in 

draagmoederschap; ze erkennen de geldigheid van vergoeding van kosten verbonden aan de 

zwangerschap, de kosten van het verkrijgen van juridisch, psychologisch en medisch advies en 

levensverzekering, en staat betaling toe voor de inspanning, tijd en ongemak verbonden 

aan de zwangerschap. We wensen u er wel op te attenderen dat men in deze gevallen het 

draagmoederschap beschouwd als een ‘geleverde dienst’ en niet als het verkoop van een kind via 

een overeenkomst.  

 

6.1.2. Wetgeving 

De afwezigheid van een gespecialiseerde wetgeving heeft niet tot gevolg dat de materie volledig 

wetteloos is. Een deel van de lacunes en hiaten worden opgevangen door het toepassen van 

bestaande wetgeving64.  

6.1.2.1. In het contractenrecht: met betrekking tot de 

draagmoederschapsovereenkomsten 

Artikel 1108 Burgerlijk Wetboek 

Tot de geldigheid van een overeenkomst zijn vier voorwaarden vereist: 

� de toestemming van de partij die zich verbindt; 

� haar bekwaamheid om contracten aan te gaan; 

� een bepaald voorwerp als inhoud van de verbintenis; 

� een geoorloofde oorzaak van verbintenis. 

Artikel 1128 Burgerlijk Wetboek 

Alleen zaken die in de handel zijn, kunnen het voorwerp van overeenkomsten uitmaken. 

Artikel 1131 Burgerlijk Wetboek 

Een verbintenis, aangegaan zonder oorzaak of uit een valse oorzaak of uit een ongeoorloofde oorzaak, kan 

geen gevolg hebben. 

Artikel 1133 Burgerlijk Wetboek 

De oorzaak is ongeoorloofd, wanneer zij door de wet verboden is, of wanneer zij strijdig is met de goede zeden 

of met de openbare orde. 

 

                                                           
64

 K. BOELE-WOELKI en M. ODERKERK, (On)geoorloofdheid van het draagmoederschap in rechtsvergelijkend perspectief: 

Europees Personen- en Familierecht, Antwerpen-  Groningen, Intersentia, 1999, p. 185-186; 
FOD Justitie, 2010, Burgerlijk Wetboek, http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm, 13 maart 2010, online. 
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6.1.2.2. In het afstammingsrecht: van wie is het kind? 

Artikel 312 Burgerlijk Wetboek 

§ 1. Het kind heeft als moeder de persoon die als zodanig in de akte van geboorte is vermeld. 

§ 2. (Tenzij het kind het bezit van staat heeft ten aanzien van de moeder, kan de op deze wijze vastgelegde 

afstamming van moederszijde betwist worden door alle wettelijke middelen, binnen het jaar van de ontdekking 

van het leugenachtige karakter van de afstamming van moederszijde, door de vader, het kind, de vrouw ten 

opzichte van wie de afstamming is vastgesteld en door de persoon die het moederschap van het kind opeist.) 

Artikel 313 Burgerlijk Wetboek 

§ 1. Indien de naam van de moeder niet in de akte van geboorte is vermeld of bij ontstentenis van zulk een 

akte, kan zij het kind erkennen (onder de bij artikel 329bis bepaalde voorwaarden). 

§ 2. De erkenning is evenwel niet ontvankelijk indien daaruit blijkt dat tussen haar en de vader een 

huwelijksbeletsel bestaat waarvan de Koning geen ontheffing kan verlenen (tenzij het huwelijk waardoor dat 

beletsel is ontstaan, nietig werd verklaard of werd ontbonden door overlijden of door echtscheiding). 

 § 3. Indien de moeder gehuwd is en een kind erkent dat tijdens het huwelijk geboren is, moet de erkenning 

worden medegedeeld aan (de echtgenoot of de echtgenote). 

Indien de akte is opgemaakt door een Belgisch ambtenaar van de burgerlijke stand of een Belgische notaris, 

geeft deze kennis van de akte; indien zij niet is opgemaakt door een Belgisch ambtenaar van de burgerlijke 

stand of door een Belgische notaris, wordt de akte betekend op verzoek van de moeder, het kind of diens 

wettelijke vertegenwoordiger. 

Totdat de kennisgeving of betekening heeft plaatsgehad kan de erkenning niet worden tegengeworpen (aan de 

echtgenoot of de echtgenote), aan de kinderen geboren uit diens huwelijk met degene die het kind erkent en 

aan de kinderen die door de beide echtgenoten geadopteerd zijn.  

Artikel 314 Burgerlijk Wetboek 

Bij gebreke van de akte van geboorte, van de vermelding van de naam van de moeder in die akte of wanneer 

het kind onder valse namen is ingeschreven en niet is erkend, kan de afstamming van moederszijde gerechtelijk 

worden vastgesteld (onder de bij artikel 332quinquies bepaalde voorwaarden). 

 De vordering is evenwel niet ontvankelijk indien daaruit blijkt dat tussen de moeder en de vader een 

huwelijksbeletsel bestaat waarvan de Koning geen ontheffing kan verlenen (tenzij het huwelijk waardoor dat 

beletsel is ontstaan, nietig werd verklaard of werd ontbonden door overlijden of door echtscheiding). 

De eiser moet het bewijs leveren dat het kind hetzelfde is als dat van wie de vermeende moeder is bevallen. 

Hij kan zulks bewijzen door aan te tonen dat het ten aanzien van de vermeende moeder het bezit van staat 

heeft. 

Bij gebreke van bezit van staat kan het bewijs van de afstamming door alle wettelijke middelen worden 

geleverd. Het tegenbewijs kan eveneens door alle wettelijke middelen worden geleverd. 

Artikel 315 Burgerlijk Wetboek 

Het kind dat geboren is tijdens het huwelijk of binnen 300 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring van 

het huwelijk, heeft de echtgenoot tot vader. 
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Artikel 316 Burgerlijk Wetboek 

Deze regel geldt niet wanneer (uit een beslissing houdende vaststelling van het vermoeden van afwezigheid) 

blijkt dat het kind geboren is meer dan 300 dagen na de verdwijning van de echtgenoot, onverminderd de 

rechten van de te goeder trouw handelende derden. 

Artikel 316 bis Burgerlijk Wetboek 

Tenzij de echtgenoten op het tijdstip van de aangifte van de geboorte een gemeenschappelijke verklaring 

afgelegd hebben, is het in artikel 315 bedoelde vermoeden van vaderschap niet meer van toepassing: 

 1° wanneer het kind geboren is meer dan 300 dagen nadat de rechter de overeenkomst tussen de partijen 

heeft bekrachtigd in verband met de aan de echtgenoten gegeven machtiging om een afzonderlijke 

verblijfplaats te betrekken overeenkomstig artikel (1256), van het Gerechtelijk Wetboek, of na de beschikking 

van de voorzitter zitting houdend in kort geding die de echtgenoten machtigt om een afzonderlijke 

verblijfplaats te betrekken, of na neerlegging van het verzoekschrift bedoelt in artikel 1288bis van hetzelfde 

Wetboek; 

 2° wanneer het kind geboren is meer dan 300 dagen na de datum waarop de echtgenoten, blijkens het 

bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister, op verschillende adressen zijn 

ingeschreven, voor zover ze nadien niet opnieuw zijn ingeschreven op hetzelfde adres; 

  3° wanneer het kind geboren is meer dan 300 dagen na een krachtens artikel 223 door de vrederechter 

uitgesproken vonnis waarbij de echtgenoten gemachtigd worden een afzonderlijke verblijfplaats te betrekken, 

en minder dan 180 dagen na de datum waarop deze maatregel verstreken is, of nadat de echtgenoten feitelijk 

zijn herenigd. 

 

Artikel 317 Burgerlijk Wetboek 

Het kind dat geboren is binnen 300 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk van zijn 

moeder en na een nieuw huwelijk van deze, heeft de nieuwe echtgenoot tot vader. 

Wordt dit vaderschap betwist, dan wordt de vorige echtgenoot geacht de vader te zijn, behalve wanneer ook 

zijn vaderschap wordt betwist of wanneer het vaderschap van een derde komt vast te staan. 

Artikel 318 Burgerlijk Wetboek 

§ 1. Tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de echtgenoot, kan het vermoeden van 
vaderschap worden betwist door de moeder, het kind, de man ten aanzien van wie de afstamming 
vaststaat en de persoon die het vaderschap van het kind opeist. 
 § 2. (De vordering van de moeder moet worden ingesteld binnen een jaar na de geboorte.) De 
vordering van de echtgenoot moet worden ingesteld binnen een jaar na de ontdekking van het feit 
dat hij niet de vader van het kind is, die van de man die het vaderschap van het kind opeist moet 
worden ingesteld binnen het jaar na de ontdekking van het feit dat hij de vader van het kind is en die 
van het kind moet worden ingesteld op zijn vroegst op de dag waarop het de leeftijd van twaalf jaar 
heeft bereikt en uiterlijk op de dag waarop het de leeftijd van tweeëntwintig jaar heeft bereikt (of 
binnen een jaar na de ontdekking van het feit dat de echtgenoot zijn vader niet is). Indien de 
echtgenoot overleden is zonder in rechte te zijn opgetreden, terwijl de termijn om zulks te doen nog 
niet verstreken is, kan zijn vaderschap binnen een jaar na zijn overlijden of na de geboorte, worden 
betwist door zijn bloedverwanten in de opgaande en in de neerdalende lijn. 
Het vaderschap dat vaststaat krachtens artikel 317 kan daarenboven worden betwist door de vorige 
echtgenoot. 
§ 3. Onverminderd het bepaalde in §§ 1 en 2, wordt het vermoeden van vaderschap teniet gedaan 
indien door alle wettelijke middelen is bewezen dat de betrokkene niet de vader is. 
De betwisting van het vermoeden van vaderschap van de echtgenoot wordt bovendien, behoudens 
tegenbewijs, gegrond verklaard : 
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  1° in de gevallen bedoeld in artikel 316bis; 
  2° wanneer de afstamming van moederszijde door erkenning of bij rechterlijke beslissing is 
vastgesteld; 
  3° wanneer de vordering werd ingesteld vooraleer de afstamming van moederszijde is komen vast 
te staan. 
§ 4. De vordering tot betwisting van het vermoeden van vaderschap is niet ontvankelijk, als de 
echtgenoot toestemming heeft gegeven tot kunstmatige inseminatie of tot een andere daad die de 
voortplanting tot doel had, tenzij de verwekking van het kind hiervan niet het gevolg kan zijn. 
§ 5. De vordering tot betwisting die wordt ingesteld door de persoon die beweert de biologische 
vader van het kind te zijn, is maar gegrond als diens vaderschap is komen vast te staan. De beslissing 
welke die vordering tot betwisting inwilligt, brengt van rechtswege de vaststelling van de 
afstammingsband van de verzoeker met zich. De rechtbank gaat na of aan de voorwaarden van 
artikel 332quinquies is voldaan. In ontkennend geval wordt de vordering afgewezen. 
 

Artikel 319 Burgerlijk Wetboek 

Wanneer het vaderschap niet vaststaat krachtens de artikelen 315 of 317, kan de vader het kind erkennen 

onder de bij artikel 329bis bepaalde voorwaarden. 

Artikel 319 bis Burgerlijk Wetboek 

Wanneer de vader gehuwd is en een kind erkent dat is verwekt bij een vrouw van wie hij niet de echtgenoot is, 

moet die erkenning ter kennis van de echtgenoot of van de echtgenote worden gebracht. 

Te dien einde, indien de akte van erkenning is opgemaakt door een Belgische ambtenaar van de burgerlijke 

stand of door een Belgische notaris, wordt een afschrift van de akte door hem verzonden bij een ter post 

aangetekende brief. Indien de akte niet is opgemaakt door een Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand of 

door een Belgische notaris, wordt ze betekend bij deurwaardersexploot op verzoek van de vader, het kind of 

diens wettelijke vertegenwoordiger. 

Totdat deze mededeling heeft plaatsgehad, kan de erkenning niet worden tegengeworpen aan de echtgenoot 

of de echtgenote, aan de kinderen geboren uit diens huwelijk met degene die het kind erkent en aan de 

kinderen die door de beide echtgenoten geadopteerd zijn. 

Artikel 320 Burgerlijk Wetboek 

Opgeheven in 2007 

Artikel 321 Burgerlijk Wetboek 

De vader kan het kind niet erkennen, wanneer uit die erkenning een huwelijksbeletsel zou blijken tussen hem 

en de moeder waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen (tenzij het huwelijk waardoor dat beletsel is 

ontstaan, nietig werd verklaard of werd ontbonden door overlijden of door echtscheiding). 

Artikel 332 quinquies Burgerlijk Wetboek 

§ 1. De vorderingen tot onderzoek naar het moederschap of het vaderschap zijn onontvankelijk indien het 

meerderjarige of het ontvoogde minderjarige kind zich daartegen verzet. 

§ 2. Indien het verzet uitgaat van een minderjarig kind dat niet ontvoogd is en de volle leeftijd van twaalf jaar 

heeft bereikt, of van degene van de ouders van het kind ten aanzien van wie de afstamming vaststaat, wijst de 

rechtbank, zonder afbreuk te doen aan § 3, de vordering slechts af indien ze betrekking heeft op een kind dat 

minstens één jaar oud is op het ogenblik van de indiening ervan, en de vaststelling van de afstamming kennelijk 

strijdig is met de belangen van het kind. 

Er wordt geen rekening gehouden met het verzet van het kind dat onbekwaam is verklaard, zich in een staat 
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van verlengde minderjarigheid bevindt, of waarvan de rechtbank, op grond van feitelijke elementen 

vastgesteld in een met reden omkleed proces-verbaal, oordeelt dat het geen onderscheidingsvermogen heeft. 

§ 3. De rechtbank wijst de vordering hoe dan ook af indien het bewijs wordt geleverd dat degene wiens 

afstamming wordt onderzocht niet de biologische vader of moeder van het kind is. 

§ 4. Indien tegen de man die een vaderschapsonderzoek vordert een strafvordering is ingesteld wegens een in 

artikel 375 van het Strafwetboek bedoeld feit dat gepleegd is op de persoon van de moeder tijdens de 

wettelijke periode van verwekking, wordt op verzoek van een van de partijen de uitspraak verdaagd, tot 

wanneer de beslissing over de strafvordering in kracht van gewijsde is getreden. Indien de betrokkene hiervoor 

wordt veroordeeld, zal (de vordering tot onderzoek naar het vaderschap) op vraag van één van de partijen 

worden verworpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Masterproef Valcke Lien “Wanneer een andere vrouw je kind draagt”                                                            

6.1. De status questionis in België en de huidige problemen op juridisch gebied 43 

6.1.3. Wetsvoorstellen en parlementaire documenten 

We beginnen met een korte opsomming van de bestaande wetsvoorstellen. We bieden deze aan in 

een vergelijkende tabel om enig overzicht te verschaffen van de uiteenlopende en gedifferentieerde 

standpunten. We vinden het vanzelfsprekend om te starten met een duidelijke status quo voor we 

overgaan naar een grondige analyse en reglementering van de verschillende aspecten van het 

draagmoederschap. 

6.1.3.1. Wetsvoorstellen en parlementaire documenten65 

Datum Titel Wetgevingsstuk Indiener (s) Internetlink  

12. 12. 2003 Wetsvoorstel 
betreffende de 
draagmoeders 

3-417/1 Christine 
Defraigne 

http://www.senate.be/wwwcgi/get_pdf?50334173 
 

01. 06. 2005 Wetsvoorstel 
houdende verbod 
op kinderhandel 

1823/001 Philippe 
Monfils 

http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/1823/51K1823001.
pdf  

07. 06. 2005 Wetsvoorstel tot 
regeling van het 
draagmoeder-
schap  

3-1230/1 Patrik 
Vankrunkel-
sven 

http://www.senate.be/wwwcgi/get_pdf?50332215  

01. 07. 2005 Wetsvoorstel 
betreffende 
draagmoeders 

3-1271/1 Myriam 
Vanlerberghe 
Jacinta De 
Roeck 

http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPu
bDoc&TID=50343433&LANG=nl  

05. 07. 2005 Wetsvoorstel 
betreffende 
draagmoeders 

1915/001 Karine Jirofée 
Magda De 
Meyer 

http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/1915/51K1915001.
pdf  

13. 07. 2005 Wetsvoorstel tot 
regeling van het 
draagmoeder-
schap 

1941/001 Annemie 
Turtelboom 
Miguel 
Chevalier 
Hilde 
Vautmans 

http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/1941/51K1941001.
pdf  

20. 07. 2005 Wetsvoorstel tot 
aanvulling van 
het Strafwetboek 
met bepalingen 
betreffende de 
commercialise-
ring van en de 
bemiddeling 
inzake 
draagmoeder-
schap 

3-1319/1 Mia De 
Schamphe-
laere 

http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPu
bDoc&TID=50344307&LANG=nl  

19. 10. 2005 Wetsvoorstel tot 
het verbieden 
van zowel 
draagmoeder-
schap waarbij de 
draagmoeder niet 
genetisch 
verwant is met 
het kind als 

3-1399/1 Clothilde  
 
Nyssens 

http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPu
bDoc&TID=50344979&LANG=nl 

                                                           
65

 B. VANSTEELANDT, 2005, Draagmoederschap dossier nummer 99, 

http://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/biblio/dossier99N.pdf, 12 juni 2009, online. (informatie tot 2005) 
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draagmoeder-
schap waarbij de 
genetische 
verwantschap 
wel bestaat 

09. 11. 2005 Verslag namens 
de werkgroep 
“bio-ethiek” 

3-417/2 Mahoux http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPu
b&COLL=S&LEG=3&NR=417&PUID=50334292&LANG=nl  

14. 02. 2006 Advies van de 
Raad van State 

3-417/3 X http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPu
b.html&COLL=S&LEG=3&NR=417&VOLGNR=3&LANG=nl  

13. 07. 2006 Verslag namens 
het adviescomité 
voor gelijke 
kansen voor 
vrouwen en 
mannen 

3-1749/1 Anseeuw 
 
Bethune 

http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPu
b.html&COLL=S&LEG=3&NR=1749&VOLGNR=1&LANG=nl  

24. 09. 2007 Wetsvoorstel tot 
regeling van het 
draagmoeder-
schap 

4-193/1 Patrik 
Vankrunkel-
sven 

http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPu
b.html&COLL=S&LEG=4&NR=193&VOLGNR=1&LANG=nl  

18. 10. 2007 Wetsvoorstel 
betreffende de 
draagmoeders 

4-308/1 Christine 
Defraigne 

http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPu
b&COLL=S&LEG=4&NR=308&PUID=67109195&LANG=nl  

12. 02. 2008 Wetsvoorstel tot 
aanvulling van 
het Strafwetboek 
met bepalingen 
betreffende de 
commercialiserin
g van en de 
bemiddeling 
inzake 
draagmoeder-
schap 

4-555/1 Wouter Beke http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPu
b&COLL=S&LEG=4&NR=555&PUID=67109518&LANG=nl  

13. 02. 2008 Wetsvoorstel tot 
bestraffing van 
het commercieel 
draagmoeder-
schap en de 
publiciteit 
hiervoor 

4-557/1 Myriam 
Vanlerberghe 
Marleen 
Temmerman 

http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPu
b.html&COLL=S&LEG=4&NR=557&VOLGNR=1&LANG=nl  

13. 03. 2008 Wetsvoorstel 
betreffende het 
draagmoeder-
schap 

4-633/1 Philippe 
Mahoux 
 

http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPu
b&COLL=S&LEG=4&NR=633&PUID=67109641&LANG=nl  

06. 07. 2009 Wetsvoorstel 
betreffende de 
discrete bevalling 

4-1138/2 Raad van State http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MEN
UID=21500&LANG=nl  

17. 09. 2009 Wetsvoorstel tot 
aanvulling van 
het Strafwetboek 
met het oog op 
de 
strafbaarstelling 
van de verkoop 
van kinderen 

4-1428/1 Sabine de 
Bethune 

http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MEN
UID=21500&LANG=nl  
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6.1.3.2. Inhoud wetsvoorstellen66 

6.1.3.2.1. Tabel: Welke verschillen zijn er tussen de bestaande wetsvoorstellen67?   

 

Voorstel 

Thema 3-417/1 3-1230/1 3-1271/1 3-1319/1 3-1399/1 

  Burgerrechtelijke  

 

gevolgen   

Geboorteakte 

 
Wanneer een beroep 
gedaan wordt op een 
genetisch niet verwante 
draagmoeder of op een 
traditionele 
draagmoeder, wordt de 
naam van de vader 
vermeld in de akte van 
geboorte en bepaalt de 
overeenkomst bedoeld 
in art. 5 §3, dat de naam 
van de echtgenote of 
van de samenwonende 
partner van de man in de 
akte van geboorte als die 
van moeder vermeld 
wordt. 
 
In geval er een beroep 
gedaan werd op een 
draagmoeder in 
overeenstemming met 
de wet betreffende de 
draagmoeders worden, 
het jaar, de dag, en de 
plaats van geboorte, de 
naam, de voornamen en 
woonplaats van de vader 
en de moeder als 
dusdanig vermeld in de 
voor de notaris gesloten 
overeenkomst (art. 8). 

 In de akte van 
geboorte wordt de 
naam van 
wensouders 
vermeld. Daartoe 
wordt de notariële 
akte bedoeld in art. 
4 §3, aan de 
ambtenaar van de 
burgerlijke stand 
bezorgd (art. 9, 
1°lid). 

  

Aangifte 

 
De persoon die de 
leiding van de inrichting 
uitoefent of zijn 
afgevaardigde zijn 
gehouden aan de 
ambtenaar van de 
burgerlijke stand kennis 
te geven van de 
bevalling, en, in geval 

    

                                                           
66

 Citaat uit: “Wetsvoorstel tot het verbieden van zowel draagmoederschap waarbij de draagmoeder niet genetisch verwant 
is met het kind als draagmoederschap waarbij de genetische verwantschap wel bestaat” 19 oktober 2005, ingediend door 
Clothilde Nyssens. 
67 Deze wetsvoorstellen worden besproken omdat dit de unieke wetsvoorstellen zijn, verschillende wetsvoorstellen werden 
tweemaal ingediend met een paar jaar tussen. Het is dan ook weinig nuttig deze herhaaldelijk te bespreken. 
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van geboorte in het 
kader van de wet 
betreffende de 
draagmoeders, een 
kopie van de voor de 
notaris gesloten 
overeenkomst af te 
geven uiterlijk de eerste 
daaropvolgende 
werkdag (art. 7). 

Betwisting 

van 

vaderschap 

en 

moederschap 

 

De vader en de moeder 
kunnen een vordering 
tot betwisting van het 
moederschap instellen 
krachten art. 312 §2 van 
het Burgerlijk Wetboek, 
en een vordering tot 
betwisting , van het 
vaderschap krachtens 
art. 332 van hetzelfde 
wetboek (art. 9). 

De vader en de 
moeder kunnen 
een vordering tot 
betwisting van het 
moederschap 
instellen krachtens 
art. 312 §2 van het 
Burgerlijk Wetboek, 
en een vordering 
tot betwisting , van 
het vaderschap 
krachtens art. 332 
van hetzelfde 
wetboek (art. 13). 

   

Onont-

vankelijkheid 

van de 

betwisting 

van het 

moederschap 

 

In geval van geboorte in 
het kader van de wet 
betreffende de 
draagmoeders, is de 
vordering tot betwisting 
niet ontvankelijk 
wanneer zij is ingesteld 
door de moeder die het 
kind als het hare heeft 
grootgebracht (art. 10 
A). 
 
De vordering tot 
betwisting is niet 
ontvankelijk wanneer zij 
is ingesteld door de 
draagmoeder in de zin 
van de wet betreffende 
de draagmoeders (art. 
10 A). 

In geval van 
geboorte in het 
kader van de wet 
betreffende de 
draagmoeders, is 
de vordering tot 
betwisting niet 
ontvankelijk 
wanneer zij is 
ingesteld door de 
moeder die het 
kind als het hare 
heeft 
grootgebracht (art. 
14). 
 
De vordering tot 
betwisting is niet 
ontvankelijk 
wanneer zij is 
ingesteld door de 
draagmoeder in de 
zin van de wet 
betreffende de 
draagmoeders (art. 
14). 

Een vordering tot 
ontkenning van het 
ouderschap, 
overeenkomstig de 
artikelen 312 en 
332 van het 
Burgerlijk Wetboek 
door de wensouder 
of draagmoeder, en 
in voorkomend 
geval de partner 
van de 
draagmoeder, is 
onontvankelijk (art. 
9, 2° lid). 

  

Onont-

vankelijkheid 

van de 

betwisting 

van het 

vaderschap 

 

In geval van geboorte in 
het kader van de wet 
betreffende de 
draagmoeders, is de 
vordering van de vader 
niet ontvankelijk 
wanneer hij het kind als 

In geval van 
geboorte in het 
kader van de wet 
betreffende de 
draagmoeders, is 
de vordering van de 
vader niet 

Een vordering tot 
ontkenning van het 
ouderschap, 
overeenkomstig de 
artikelen 312 en 
332 van het 
Burgerlijk Wetboek 
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het zijne heeft 
grootgebracht (art. 10 
B). 

ontvankelijk 
wanneer hij het 
kind als het zijne 
heeft 
grootgebracht (art. 
15). 

door de wensouder 
of draagmoeder, en 
in voorkomend 
geval de partner 
van de 
draagmoeder, is 
onontvankelijk (art. 
9, 2° lid) 

  Strafrechtelijke  gevolgen  

 

 

Algemeen 

 

    Eenieder die de 
misdrijven bedoeld in 
de artikelen 3 tot 6 
pleegt of mogelijk 
maakt, wordt gestraft 
met een de 
gevangenisstraf van 
drie tot vijf jaar en met 
geldboete van 1000 tot 
20 000 euro of met een 
van beide (art.7) 
 
Hoofdstuk 7 van Boek I 
van het Strafwetboek 
is van toepassing op de 
overtredingen van 
deze wet (art. 9) 

Medewerking 

aan 

draagmoeders

chap 

 

 Ieder die meewerkt 
aan de realisatie 
van een 
draagmoederschap 
zonder dat voldaan 
is aan de 
voorwaarden, 
bepaald in art. 4, 
wordt gestraft met 
een gevangenisstraf 
van vijf jaar en met 
geldboete van 500 
tot 20 000 euro 
(art. 16§1). 

   

Ertoe 

aanzetten een 

kind af te 

staan 

 

Ieder die, hetzij met 
winstoogmerk, hetzij 
door middel van giften, 
beloften, bedreiging, of 
gezagsmisbruik een 
draagmoeder ertoe 
aanzet het toekomstig 
kind af te staan wordt 
gestraft met een 
gevangenisstraf van vijf 
jaar en met een 
geldboete van 500 tot 20 
000 euro, behalve indien 
voldaan is aan de in 
artikel 5 bepaalde 
voorwaarden (art. 11 

Ieder die, hetzij met 
winstoogmerk, 
hetzij door middel 
van giften, 
beloften, 
bedreiging, of 
gezagsmisbruik een 
draagmoeder ertoe 
aanzet het 
toekomstig kind af 
te staan wordt 
gestraft met een 
gevangenisstraf van 
vijf jaar en met een 
geldboete van 500 
tot 20 000 euro, 

Wordt gestraft met 
gevangenisstraf van 
vijf tot tien jaar en 
met een geldboete 
van 500 tot 20 000 
euro of met een 
van de straffen 
alleen, hij die 
enigerlei vorm van 
dwang uitoefent 
opdat een persoon 
draagmoeder zou 
zijn (art. 10). 

Ieder die, hetzij 
met winstoogmerk, 
hetzij door middel 
van giften, 
beloften, 
bedreiging, of 
gezagsmisbruik een 
draagmoeder ertoe 
aanzet het 
toekomstig kind af 
te staan wordt 
gestraft met een 
gevangenisstraf en 
met een geldboete 
van 500 tot 25000 
euro (art. 6). 
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§1). behalve indien 
voldaan is aan de in 
artikel 4 bepaalde 
voorwaarden (art. 
16 §2). 

Bemiddeling 

 
Het optreden met 
winstoogmerk als 
bemiddelaar tussen een 
onvruchtbaar koppel dat 
een kind wenst en een 
draagmoeder die bereid 
is haar toekomstig kind 
af te staan, wordt 
gestraft met een 
gevangenisstraf van vijf 
jaar en met geldboete 
van 500 tot 20 000 euro. 
De minimumstraf is de 
opsluiting indien de 
feiten geregeld of met 
winstoogmerk begaan 
zijn (art. 11 §2). 

Het optreden met 
winstoogmerk als 
bemiddelaar tussen 
een onvruchtbaar 
koppel dat een kind 
wenst en een 
draagmoeder die 
bereid is haar 
toekomstig kind af 
te staan, wordt 
gestraft met een 
gevangenisstraf van 
vijf jaar en met 
geldboete van 500 
tot 20 000 euro. De 
minimumstraf is de 
opsluiting indien de 
feiten geregeld of 
met winstoogmerk 
begaan zijn (art. 16 
§3). 

Behoudens wat 
betreft de 
bevoegde diensten 
van het Centrum 
reproductieve 
geneeskunde, 
bedoeld in het 
koninklijk besluit 
van 15 februari 
1995 tot 
vaststelling van de 
programmatie-
criteria die van 
toepassing zijn op 
het zorgprogramma 
“reproductieve 
geneeskunde”, is 
het verboden: 

� Initiatief te 
nemen, deel te 
nemen of op te 
treden als 
tussenpersoon 
of een beroep 
te doen op een 
tussenpersoon 
met de intentie 
te 
onderhandelen 
of afspraken te 
maken met 
een 
draagmoeder 
of een vrouw 
die 
draagmoeder 
wenst te 
worden. 

� Een organisatie 
op te starten 
die vrouwen 
aanzet tot 
draagmoeders
chap, 
draagmoeders 
of vrouwen die 
draagmoeder 
wensen te 
worden al dan 
niet 
rechtstreeks te 
betalen of op 

Het is verboden als 
tussenpersoon op 
te treden met het 
oog op het sluiten 
van een 
overeenkomst die 
de zwangerschap 
ten behoeve van 
anderen tot 
rechtstreeks of 
onrechtstreeks doel 
of gevolg heeft. 
 
Het optreden als 
bemiddelaar tussen 
wensouders of 
wensouders en een 
draagmoeder die 
bereid is haar 
toekomstig kind af 
te staan, wordt 
gestraft met een 
gevangenisstraf van 
een jaar tot vijf jaar 
en met een 
geldboete van 500 
tot 20 000 euro. 
 
Indien de feiten 
geregeld of met 
winstoogmerk 
gepleegd zijn, is de 
straf opsluiting van 
vijf tot tien jaar 
(art. 5). 
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enigerlei wijze 
te vergoeden. 

� … 
 

Hij die deze 
bepalingen 
overtreedt, wordt 
gestraft met 
gevangenisstraf van 
vijf tot tien jaar en 
met een geldboete 
van 500 tot 20 000 
euro of met een 
van de straffen 
alleen (art. 12). 

Betaling van 

de 

draagmoeder 

 

  Wordt gestraft met 
gevangenisstraf van 
10 tot 15 jaar en 
met een geldboete 
van 1000 tot 40 
000 euro of met 
een van die straffen 
alleen, hij die een 
draagmoeder of 
een vrouw die 
draagmoeder 
wenst te worden 
betaalt, een 
dergelijke betaling 
voorstelt, reclame 
maakt voor een 
dergelijke betaling 
of goederen en 
diensten inruilt om 
een persoon als 
draagmoeder te 
laten fungeren (art. 
11). 

Het is verboden, 
teneinde de 
ouderschapsrechte
n over een kind te 
verkrijgen, een 
persoon te betalen 
om als 
draagmoeder op te 
treden,een 
dergelijke betaling 
voor te stellen of 
op enigerlei wijze, 
direct of indirect, 
reclame voor een 
dergelijke betaling 
te maken of te 
doen maken, uit te 
geven, te verdelen 
of te verspreiden. 
 
Niet naleving van 
deze bepaling 
wordt gestraft met 
een 
gevangenisstraf van 
twee maanden tot 
twee jaar en met 
een geldboete van 
200 tot 2000 euro 
(art. 3). 

 

Zich 

aanbieden als 

draagmoeder 

 

   Het is verboden 
zich openbaar als 
draagmoeder 
bekend te maken of 
zich aan te bieden 
als draagmoeder en 
voor dat 
draagmoederschap 
een betaling te 
ontvangen. 
 
Niet naleving van 
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deze bepaling 
wordt gestraft met 
een 
gevangenisstraf van 
twee maanden tot 
twee jaar en met 
een geldboete van 
200 tot 2000 euro 
(art. 4). 

Media en 

reclame 

 

  Behoudens wat 
betreft de 
bevoegde diensten 
van het Centrum 
reproductieve 
geneeskunde, 
bedoeld in het 
koninklijk besluit 
van 15 februari 
1995 tot 
vaststelling van de 
programmatie-
criteria die van 
toepassing zijn op 
het zorgprogramma 
“reproductieve 
geneeskunde”, is 
het verboden: 
� … 
� Reclame te 

maken voor, 
het openbaar 
aanprijzen of 
promoten van 
het 
draagmoeder-
schap via enig 
middel. 

� De wens om 
wensouder te 
worden 
kenbaar te 
maken via 
advertenties of 
andere media. 

Hij die deze 
bepalingen 
overtreedt, wordt 
gestraft met 
gevangenisstraf van 
vijf tot tien jaar en 
met een geldboete 
van 500 tot 20 000 
euro of met een 
van die straffen 
alleen (art. 12). 

  

Beroeps-

verbod 

    Onverminderd de 
bepalingen van artikel 
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 7, kan elke 
veroordeling wegens 
feiten bedoeld in de 
artikelen 3 tot 6, een 
verbod inhouden om 
gedurende vijf jaar 
enige medische of 
onderzoeksactiviteit 
uit te oefenen (art. 8). 

 

6.1.3.2.2.  Conclusie 

In hun streven naar een transparante wetgeving zullen de wetsvoorstellen hun inspiratie en basis 

zoeken in de bestaande wetgeving. De artikelen die perfect toepasbaar zijn in de meeste gangbare 

situaties zijn echter niet altijd aangepast aan de complexe situatie die het draagmoederschap is. We 

zien dan ook dat ze licht worden bijgestuurd vanuit de visie van de indiener van het wetsvoorstel of 

dat men echt dient af te wijken van basisprincipes: we denken dan bijvoorbeeld aan de nodige 

afwijking van het basisprincipe dat de overeenkomsten met betrekking tot zwangerschap absoluut 

nietig zijn (art. 6 en 1128 Burgerlijk Wetboek): 

� Het principe van non-beschikbaarheid van het menselijke lichaam dat verbiedt dat het 

lichaam het voorwerp uitmaakt van een contract. 

� Het principe van de non- beschikbaarheid van de staat van personen dat verbiedt dat de 

individuele wil zou interfereren met de regels voor de vaststelling van de 

afstammingsbanden. 

� Het onbeschikbaar en onvervreemdbaar recht van de moeder om haar afstammingsband te 

bepalen tegenover het kind dat zij ter wereld zal brengen68. 

We bemerken dat verschillende aspecten van het draagmoederschap niet op een te verantwoorden 

en passende manier kunnen worden gecontroleerd en gereglementeerd op basis van de bestaande 

wetgeving. 

In maart 2009 werd door het Beneluxparlement aan België gevraagd om snel werk te maken van een 

verbod op draagmoederschap. Ook hier koos België, vertegenwoordigd in de pers door Wouter Beke 

(CD&V- senator), voor een gemakkelijksoplossing. De tekst van het wetsvoorstel van 20 juli 2005 

werd overgenomen (nr. 3-1319/1), dit ondanks recente mediastormen en juridische problemen 

omtrent “baby D(onna)”69.  

 

                                                           
68

 COMITÉ VOOR BIO-ETHIEK, 2004, Advies van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek nr 30 van 5 juli 2004 betreffende de 

zwangerschap voor een ander (draagmoederschap), 
https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/GEZONDHEIDZORG1_MENU/OVERL
EGSTRUCTUREN1_MENU/COMITEES1_MENU/BIOETHISCHECOMMISSIE1_MENU/AVIS25_MENU/AVIS25_DOCS/ADVIES30-
ZWANGERSCHAP-VOOR-EEN-ANDER.PDF, 20 maart 2010, online. (p. 9) 
69

 W. BEKE en S. DE BETHUNE en N. LANJRI en E. SCHOUPPE en H. VANDENBERGHE, 2008, 
http://www.cdenvsenaat.be/index.php?id=37&nid=2090&sn=Sabine%20de%20Bethune%20-
%20Hugo%20Vandenberghe%20-%20Etienne%20Schouppe%20-%20Wouter%20Beke%20-%20Nahima%20Lanjri, 3 oktober 
2009, online; HLN, 2009, Beneluxparlement verbiedt commercieel draagmoederschap, 
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/766346/2009/03/13/Beneluxparlement-verbiedt-commercieel-
draagmoederschap-goed.dhtml, 3 oktober 2009, online. 
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6.1. De status ques

6.1.4. Belangrijk Advies 

Het Raadgevend Comité voor Bio

gebaseerd op een diepgaande analyse van de 

Bio-ethiek nr. 30 van 5 juli 2004 betreffende zwangerschap voor een

Ook hier maken we een tabel om een

kernthema’s. 

Naar de mening van het comité zijn het ethische en 
materie. Nathalie MASSAGER zegt hierover
de ethische legitimiteit van een afspraak en haar juridische legaliteit. De juridische regelgeving is zelf 

verbonden met ethische legitimiteitsaanspraken, in de zin dat zij:

Geïnspireerd is door ethische opvattingen van 

ouderschap, wat de moeder betreft, voorrang heeft op sociaal en genetisch ouderschap)

Gebruikt wordt om dergelijke opvattingen te ondersteunen (bijvoorbeeld wanneer ieman

van de contractwetgeving besluit dat zwangerschap voor derden ethisch ongeoorloofd is)

De interpretatie van de geldende regelgeving met betrekking tot medisch geassisteerde voortplanting 

onder invloed van een “lectuur die beter strookt met de m

wijzigt. 

Men moet derhalve de algemene rechtsbeginselen met betrekking tot dergelijke overeenkomsten zelf 

durven onderzoeken en zo nodig in vraag stellen

Met de voorgaande overweging in het achterhoofd formuleerde het

waarop de overeenkomsten met betrekking tot zwangerschap voor derden w

geregeld. Binnen het Comité  ontstonden 

verschillende stellingname:

                                                           
70

 COMITÉ VOOR BIO-ETHIEK, 2004, Advies van het Raadgevend Comité voor Bio

zwangerschap voor een ander (draagmoederschap)

https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/GEZONDHEIDZORG1_MENU/OVERL
EGSTRUCTUREN1_MENU/COMITEES1_MENU/BIOETHISCHECOMMISSIE1_MENU/AVIS25_MENU/AVIS25_DOCS/ADVIES30
ZWANGERSCHAP-VOOR-EEN-ANDER.PDF

•deze groep is van mening dat de ouderschapsrechten overgedragen dienen te worden 
door de bestaande rechtsvormen in het familierecht (adoptie)

•door draagmoederschap op te nemen in het familierecht kan het beschermd worden 
tegen commercialisering en verzakelijking

Familierecht

•deze groep is van mening dat het niet moet opgenomen worden in het familierecht, dit 
zou immers impliceren dat ook eiceldonatie, ed. ouderschaprechten met zich mee zouden 
brengen

•naar hun mening is de draagmoeder nooit de moeder

•door goed te regelen in het contracten
commercialisering en verzakelijking

contrachtenrect en vermogensrecht
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Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek boog zich over de probleemstelling en schreef een advies

gebaseerd op een diepgaande analyse van de status quo: Advies van het Raadgevend Comité voor 

ethiek nr. 30 van 5 juli 2004 betreffende zwangerschap voor een ander (draagmoederschap)

tabel om een beter overzicht te geven van hun visie op een aantal 

Naar de mening van het comité zijn het ethische en juridische sterk met elkaar verbonden in deze 
t hierover: “Er dient een goed onderscheid gemaakt te worden tussen 

de ethische legitimiteit van een afspraak en haar juridische legaliteit. De juridische regelgeving is zelf 

verbonden met ethische legitimiteitsaanspraken, in de zin dat zij: 

s door ethische opvattingen van rechtmatig ouderschap (bijvoorbeeld dat gestationeel 

ouderschap, wat de moeder betreft, voorrang heeft op sociaal en genetisch ouderschap)

Gebruikt wordt om dergelijke opvattingen te ondersteunen (bijvoorbeeld wanneer ieman

van de contractwetgeving besluit dat zwangerschap voor derden ethisch ongeoorloofd is)

De interpretatie van de geldende regelgeving met betrekking tot medisch geassisteerde voortplanting 

onder invloed van een “lectuur die beter strookt met de maatschappelijke realiteit” gaandeweg 

moet derhalve de algemene rechtsbeginselen met betrekking tot dergelijke overeenkomsten zelf 

en en zo nodig in vraag stellen”. 

Met de voorgaande overweging in het achterhoofd formuleerde het Comité zijn visie op de manier 

waarop de overeenkomsten met betrekking tot zwangerschap voor derden wettelijk moeten worden 

ontstonden twee groepen die hun visie formuleerde

                   
Advies van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek nr 30 van 5 juli 2004 betreffende de 

zwangerschap voor een ander (draagmoederschap), 
https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/GEZONDHEIDZORG1_MENU/OVERL
EGSTRUCTUREN1_MENU/COMITEES1_MENU/BIOETHISCHECOMMISSIE1_MENU/AVIS25_MENU/AVIS25_DOCS/ADVIES30

ANDER.PDF, 20 maart 2010, online. 

deze groep is van mening dat de ouderschapsrechten overgedragen dienen te worden 
door de bestaande rechtsvormen in het familierecht (adoptie)

door draagmoederschap op te nemen in het familierecht kan het beschermd worden 
tegen commercialisering en verzakelijking

deze groep is van mening dat het niet moet opgenomen worden in het familierecht, dit 
zou immers impliceren dat ook eiceldonatie, ed. ouderschaprechten met zich mee zouden 

naar hun mening is de draagmoeder nooit de moeder

door goed te regelen in het contracten- en vermogensrecht vermijdt men 
commercialisering en verzakelijking

contrachtenrect en vermogensrecht
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ethiek boog zich over de probleemstelling en schreef een advies 

: Advies van het Raadgevend Comité voor 

ander (draagmoederschap)70. 

op een aantal 

lkaar verbonden in deze 
r dient een goed onderscheid gemaakt te worden tussen 

de ethische legitimiteit van een afspraak en haar juridische legaliteit. De juridische regelgeving is zelf 

ouderschap (bijvoorbeeld dat gestationeel 

ouderschap, wat de moeder betreft, voorrang heeft op sociaal en genetisch ouderschap). 

Gebruikt wordt om dergelijke opvattingen te ondersteunen (bijvoorbeeld wanneer iemand op grond 

van de contractwetgeving besluit dat zwangerschap voor derden ethisch ongeoorloofd is). 

De interpretatie van de geldende regelgeving met betrekking tot medisch geassisteerde voortplanting 

aatschappelijke realiteit” gaandeweg 

moet derhalve de algemene rechtsbeginselen met betrekking tot dergelijke overeenkomsten zelf 

Comité zijn visie op de manier 

ettelijk moeten worden 

groepen die hun visie formuleerden vanuit een 

 

ethiek nr 30 van 5 juli 2004 betreffende de 

https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/GEZONDHEIDZORG1_MENU/OVERL
EGSTRUCTUREN1_MENU/COMITEES1_MENU/BIOETHISCHECOMMISSIE1_MENU/AVIS25_MENU/AVIS25_DOCS/ADVIES30-

deze groep is van mening dat de ouderschapsrechten overgedragen dienen te worden 

door draagmoederschap op te nemen in het familierecht kan het beschermd worden 

deze groep is van mening dat het niet moet opgenomen worden in het familierecht, dit 
zou immers impliceren dat ook eiceldonatie, ed. ouderschaprechten met zich mee zouden 
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 Waarover de leden van het Comité het wel eens zijn is de conflictsituaties die kunnen voor

uit deze overeenkomsten: 

  

draagmoeder weigert 
het kind af te staan

de 
zwangerschapsovereen-
komst is een suigeneris 

overeenkomst

* het afdwingen zou 
inhumaan zijn

* het is een 
fundamenteel recht van 
elke vrouw om haar kind 
te houden

er dient een verplichting 
te komen om het 

contract te respecteren

contracten moeten 
gerespecteerd worden 

* een aspirant
draagmoeder 
competent moet 
worden  geacht om te  
oordelen over de  
implicaties 

* de diepe behoefte van 
de wensouders aan een 
eigen kind zo 
fundamenteel is dat die 
sterker weegt dan de 
eventuele banden die 
tijdens de zwangerschap 
tussen de draagmoeder 
en het kind kunnen zijn 
gevormd

 

Masterproef Valcke Lien “Wanneer een andere vrouw je kind draagt”     

6.1. De status questionis in België en de huidige problemen op juridisch gebied

e leden van het Comité het wel eens zijn is de conflictsituaties die kunnen voor

conflicten

draagmoeder weigert 
het kind af te staan

er dient een verplichting 
te komen om het 

contract te respecteren

contracten moeten 
gerespecteerd worden 

omdat:

* een aspirant-
draagmoeder 
competent moet 
worden  geacht om te  
oordelen over de  
implicaties 

* de diepe behoefte van 
de wensouders aan een 
eigen kind zo 
fundamenteel is dat die 
sterker weegt dan de 
eventuele banden die 
tijdens de zwangerschap 
tussen de draagmoeder 
en het kind kunnen zijn 
gevormd

wensouders weigeren 
het kind 

* handicap

* problemen relatie

draagmoeder  aanvaardt 
het kind

extra  vraagstukken 
wanneer het kind 

gehandicapt is

welke verantwoordelijkheid 
draagt de draagmoeder?

* wrongful life

* wrongful birth
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e leden van het Comité het wel eens zijn is de conflictsituaties die kunnen voortkomen 

wensouders weigeren 
het kind 

* problemen relatie

draagmoeder aanvaardt 
het kind niet

beste oplossing  voor het 
kind is om geadopteerd 

te worden door 
adoptieouders die het 

wensen

welke verantwoordelijkheid 
draagt de draagmoeder? abortus met medische 

indicatie

2 visies:

*draagmoeder keuze tussen 
abortus  en verbreking 
zwangeschapscontract door 
de wensouders

* abortus kan nooit een 
contractuele verplichting  
zijn (zet ze door kan ze wel 
onderworpen worden aan 
rechtshandeling in hoofde 
van "wrongful life")
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6.1.5. Rechtspraak  

6.1.5.1.  Uitspraken in rechtszaken omtrent draagmoederschap en spraakmakende 

actualiteit71 

Jeugdrechtbank  Brussel 4 juni 1996 en Jeugdrechtbank Turnhout  4 oktober 2000
72

 

In deze uitspraken werd gestipuleerd dat draagmoederschap niet in strijd is met de openbare orde 

en dat “de opvolgende adoptie door de genetische en sociale wensouders van een kind na 

draagmoederschap kan worden toegestaan en berust op een wettige reden die het kind tot voordeel 

strekt”. 

 

Baby D(onna)2005
73

 

De zaak betreffende baby Donna is de meest opspraakmakende zaak omtrent draagmoederschap in 

België van de laatste jaren. Naast de weinig transparante situatie qua wetgeving in België werd deze 

zaak nog bemoeilijkt door het grensoverschrijdend karakter. De zaak sleept al aan sinds 26 februari 

2005 en tot op vandaag zijn nog niet alle aspecten geregeld noch behandeld. 

De baby was oorspronkelijk voor een paar Belgische wensouders: G. P. en B. P. uit Berchem, het 

kindje is ook biologisch van de wensvader (DNA onderzoek wees dit uit). Toch leeft het meisje al gans 

haar leven bij een Nederlands echtpaar, de koopouders (geen genetische band). 

De oorzaak van deze vreemde situatie ligt bij de draagmoeder. Die tijdens haar zwangerschap bleef 

ze zoeken naar andere kandidaat-wensouders. Die ze vond in het Nederlandse echtpaar. 

Het getouwtrek speelt zich dan ook af binnen twee verschillende landen en tussen deze landen 

onderling. Naast de juridische procedure in Nederland is er ook een lopende procedure in België: 

“Het parket van Oudenaarde vraagt een doorverwijzing naar de correctionele rechtbank van zowel de 

draagmoeder als de Nederlandse koopouders als de biologische wensvader, B. P. "Zowel de 

'bestelling' van het kind door de wensouder als de door de draagmoeder georganiseerde verkoop van 

P.'s  kind aan de Nederlandse koopouders, kan als 'mensonterend gedrag' worden beschouwd," luidt 

de redenering”. 

In januari 2009 besloot het Openbaar Ministerie te Nederland dat de Nederlandse pleegouders niet 

vervolgd konden worden voor illegale adoptie van baby Donna. Dit omdat de aangifte van de 

biologische vader te laat werd gedaan, illegale adoptie verjaart in Nederland na twee jaar. Bart 

Philtjens deed aangifte in juli 2007, de adoptie vond plaats in maart 2005. De koopouders konden 

dan ook niet langer vervolgd worden voor dit strafbare feit. Daarnaast concludeert het OM dat het 

stel zich niet schuldig maakte aan andere strafbare feiten omtrent het adopteren van baby Donna. 
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 E. DE NEVE, 2007, Draagmoederschap, http://www.elfri.be/medisch%20recht/draagmoedrschap.htm, 16 januari 2007, 
online. 
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 Jeugdrb. Brussel, 4 juni 1996, T. Gez. 1997-1998, p. 124; Jeugdrb. Turnhout, 4 oktober 2000, R.W. 2001-2002, p. 206. 
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Rb. Utrecht, 26 oktober 2005, L.J.N. 2005, AU 4934; Rb. Utrecht, 24 oktober 2007, L.J.N. 2007, BB 6360; Rb. Utrecht, 7 mei 
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2005, Beschikking van de meervoudige kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken in de zaak van Baby D, 
http://www.rechtspraak.nl/search/search.htm?quickSearchText=baby%20D, 



 

Masterproef Valcke Lien “Wanneer een andere vrouw je kind draagt”                                                            

6.1. De status questionis in België en de huidige problemen op juridisch gebied 55 

Jeugdrechtbank te Antwerpen 11 oktober 2007
74

 

In deze zaak trad de biologische moeder van de wensmoeder op als draagmoeder, zij is naast de 

biologische moeder ook de grootmoeder van het kind. De wensvader erkende het kind waardoor hij 

de juridische vader werd. In deze fase is de draagmoeder echter nog steeds de juridische moeder van 

het kind. De wensmoeder moet zich onderwerpen aan de standaard adoptieprocedure. De 

jeugdrechter was echter van mening dat de huidige adoptiewetgeving geen toepassing diende te 

vinden binnen dit intra-familiaal draagmoederschap, dit volgde uit de volgende uiteenzetting:  

“De complexe identiteit van de minderjarige wordt niet het beste beschermd door het weliswaar 

juridisch verbreken van de band met de bevallingsmoeder en deze te herleiden tot een 

grootmoederfunctie. Dit zou neerkomen op een negatie van de zwangerschap en de bevalling die 

volgens de huidige medische wetenschap ook hun invloed hebben op de ontwikkeling van de 

minderjarige (geestelijk en lichamelijk). In de huidige familiale situatie waarin de minderjarige zich 

bevindt hebben de bevallingsmoeder, noch de wensouders de minderjarige verlaten, integendeel. De 

minderjarige wordt opgevangen door: 

� de wensvader die tot erkenning is overgegaan (vaderlijke erkenning)  

� door de wensmoeder die haar eicel ter beschikking gaf bij de totstandkoming van het embryo  

� door de draagmoeder die het embryo droeg en bij het einde van de negen maanden durende 

zwangerschap beviel van de minderjarige.” 

De wensouders gingen in beroep tegen deze uitspraak (zie volgende zaak), zij werd dan ook 

hervormd door het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 14 januari 2008. 

Hof van Beroep te Antwerpen 14 januari 2008
75

 

De appelante kon door een congenitale afwijking geen kinderen krijgen op een natuurlijke wijze, haar 

moeder stelde zich dan ook kandidaat om het kind van haar en haar echtgenoot te dragen. Het ging 

over een biologisch eigen kind van de wensouders, de zaadcellen kwamen van de wensvader en de 

eicellen van de wensmoeder. Er werd niet onbezonnen in deze procedure gestapt, een uitgebreide 

screening ging eraan vooraf, het startschot werd pas gegeven na het gunstig advies van het ethisch 

comité van het ziekenhuis waar ze de behandeling ondergingen. 

In eerste aanleg werd de adoptie van het kind door de wensmoeder niet goedgekeurd. In beroep 

wijkt men hiervan af en kent het Hof de volle adoptie toe aan zowel de wensmoeder als de 

wensvader. Het was naar de mening van de rechtbank in het voordeel van het kind en niet strijdig 

met de openbare orde om de ouderschapsrechten volledig aan de wensouders toe te kennen. Ook 

werd in overweging genomen dat het ging om ideëel draagmoederschap waarbij de draagmoeder 

toestemming gaf tot volle adoptie, dat de wensouders de biologische ouders waren en dat zij sinds 

de geboorte het ouderlijk gezag uitoefenden. 
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Baby J 2008
76 

Deze zaak handelt niet over draagmoederschap maar betreft “het verkopen en de handel in 

kinderen”. Het is relevant de zaak hier aan te halen omdat het de manier van handelen te België 

illustreert en een aantal zwaktes in de internationale samenwerking en communicatie blootlegt. 

Doch zien we dat de uitlevering van Baby J naar België amper voor problemen zorgde. Er werden 

duidelijk lessen getrokken uit de trage reactie in de zaak Baby D. 

 

Het Nederlandse televisieprogramma Netwerk bracht de zaak Baby J aan het licht in juli 2008, een 

Nederlands echtpaar kocht een kindje van een Belgisch echtpaar via het internet. Op 3 juli werd Baby 

J. geboren in het Gentse ziekenhuis J.P. Een dag later droegen de biologische ouders het kind over 

aan het Nederlandse stel wensouders. De koopouders betaalden 7500 euro voor deze transactie. 

Na de onthulling op televisie en de identificatie van de koopouders en de biologische ouders werd 

het kindje direct weggehaald bij de koopouders. Het werd tijdelijk opgevangen door het Nederlandse 

Bureau van Jeugdzorg maar werd al snel terug overgebracht naar België. Zowel het Bureau van 

Jeugdzorg Overijssel als de Raad voor de Kinderbescherming en het ministerie van Justitie meenden 

dat het kind een betere toekomst had in zijn geboorteland. Naar de mening van de Raad voor 

Kinderbescherming was deze uithuisplaatsing van baby J geen probleem: “Gezien de nog zeer jonge 

leeftijd van Baby J. heeft hij zich nog niet zodanig kunnen hechten aan de wensouders, dat 

uithuisplaatsing een bedreiging voor zijn ontwikkeling vormt”. 

 

Na de uitlevering aan België startten de biologische ouders van Baby J onmiddellijk een rechtszaak 

met als doel het terugkrijgen van hun baby, zij menen nu wel in staat te zijn tot het opvoeden. De 

verkoop werd hoofdzakelijk ingegeven door de slechte financiële situatie waarin ze zich bevonden 

ten tijde van de geboorte.  

Ondertussen (april 2009) werden de koopouders van Baby J symbolisch veroordeeld tot het betalen 

van 1 euro morele en 1 euro materiële schadevergoeding aan het Gentse ziekenhuis J. P. Kort na de 

blootlegging van de conspiratie beweerden zij dat de gynaecologen en artsen van dit ziekenhuis op 

de hoogte waren van de illegale adoptie en dat zij hun medewerking hiertoe verleenden. In juli van 

dat jaar werden de koopouders ook in verdenking gesteld van valsheid in geschrifte en van de 

ontduiking van de Nederlandse adoptiewetgeving.  

6.1.5.2. Welke problemen blijken uit deze rechtszaken?  

Elke aangehaalde rechtszaak illustreert één van volgende pijnpunten: 

� Er is geen grondige regeling omtrent de overgang van de ouderschapsrechten na de geboorte 

van het kind naar de wensouders. 

� Het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe België staat ten opzichte van commercieel 

draagmoederschap. Ook het ideëel draagmoederschap wordt nog niet gecontroleerd door 

reglementering of wetgeving. 
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� Er ontstaat een uitgesproken vorm van rechtsonzekerheid wanneer de zaak zich over meer 

dan 1 land uitstrekt, iets dat weinig uitzonderlijk is in het kader van draagmoederschap, er 

wordt immers vaak beroep gedaan op Indische, Afrikaanse, Russische,…draagmoeders. 

� De partijen genieten slechts van een minieme bescherming; we denken dan niet in het 

minste aan het kind (ondanks het feit dat we duidelijk zien dat de rechters in de zaak Baby D 

en Baby J steeds rekening houden met het belang van het kind).  

� De onafdwingbaarheid van de overeenkomsten maakt dat situaties zoals ‘het terugkomen 

van de draagmoeder op haar beslissing’ niet geregeld kunnen worden zolang de wetgeving er 

niets over bepaalt. 

� De ziekenhuizen en fertiliteitcentra genieten weinig bescherming en beschikken zelden over 

duidelijke beleidslijnen waarbinnen ze moeten functioneren. 

6.2. Rechtsvergelijkende studie 

6.2.1. Algemeen 

6.2.1.1. Juridische modellen in de bestaande wetgeving 

Naar de mening van WILLMOTT , kunnen we in de bestaande wetgeving en regelgeving twee juridische 

modellen onderscheiden77: 

Accreditatiemodel 

Binnen dit model mogen alleen klinieken met een licentie de medische behandelingen aanbieden 

(deze zijn nodig bij hoogtechnologisch draagmoederschap; IVF,…). Een onafhankelijk ethisch comité 

beslist of de draagmoeder en wensouders mogen overgaan tot een samenwerking. Zij doen een 

uitspraak op basis van het dossier dat samengesteld is door de klinieken met licentie. Het comité 

gaat na of: 

� De draagmoeder en wensouders medisch en psychologisch in staat zijn toe te treden. 

� Alle partijen de nodige informatie hebben ontvangen om een geïnformeerde toestemming te 

kunnen geven. 

� Dat er niets het juridisch ouderschap in de weg staat. 

Binnen dit model is de draagmoeder de juridische moeder bij geboorte, er dient dus nog actie 

ondernomen te worden om de wensouders de juridische ouders te maken. Dit gebeurt via een 

gemeenschappelijke aanvraag voor een “ouderlijke verantwoordelijkheid overeenkomst”, via deze 

aanvraag wordt de wensvader erkend als juridische vader. Na 6 weken mogen de wensouders de 

“ouderlijke taak” aanvragen, via deze weg kan de wensmoeder zich laten erkennen als juridische 

moeder en zal het juridisch ouderschap van de draagmoeder stoppen. 

 

Het model voorziet niet in een regeling ter bescherming van koppels en draagmoeders die gebruik 

maken van de laagtechnologische technieken. Daarnaast wordt er niet goed geregeld wat er moet 

gebeuren indien de draagmoeder het kind niet wilt afstaan of de wensouders het kind niet 

aanvaarden. De verschillende partijen zijn dan ook niet volledig beschermd. 
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Juridisch autorisatiemodel  

Hier dienen de partijen een aanvraag in bij de bevoegde rechtbank. Op basis van het dossier, 

gesloten bij de aanvraag, onderzoekt de rechtbank de overeenkomst tussen de draagmoeder en de 

wensouders (hoofdzakelijk wordt de bescherming van elke partij onderzocht; wensouders, 

draagmoeder, kind). Ook beslist de rechtbank over de aard van de medische behandeling (IVF of 

kunstmatige inseminatie) en wijzen zij het juridisch ouderschap toe aan de wensouders. Extra 

bescherming wordt geboden door verplichte medische en psychologische controles en de mogelijke 

toepasbaarheid op het laagtechnologisch draagmoederschap. 

6.2.1.2. Gelijkenissen en verschillen 

Alvorens over te gaan naar een grondige rechtsvergelijking geven we een korte analyse handelend 

over de landen die draagmoederschapovereenkomsten toestaan. Over het algemeen kenmerken zij 

zich door vergelijkbare regels78: 

� Draagmoederschapovereenkomsten mogen alleen overwogen worden in gevallen waar de 

wensmoeder niet in staat is een zwangerschap uit te dragen. 

� Zij zijn in het algemeen bedoeld voor heterogene paren. 

� De draagmoeder en/of de wensouders moeten aan zekere (minimum en 

maximum) leeftijdseisen voldoen. 

� Tenminste één van de ouders moet een genetische band hebben met het kind (in 

sommige landen wordt alleen IVF-draagmoederschap toegestaan). 

� De draagmoeder moet tenminste één kind hebben en haar gezin moet compleet 

Zijn. 

� Zij mag geen medische of psychologische tegen indicaties hebben. 

�  Zij moet onafhankelijk advies hebben gehad van een advocaat, arts en enige 

andere bemiddelaar die haar kan helpen goed geïnformeerd een overeenkomst te 

sluiten. 

�  Zij mag niet worden betaald; echter, sommige wetgeving staat wel toe dat onkosten 

voortkomend uit de zwangerschap worden vergoed. In sommige gevallen is een 

redelijke compensatie voor verantwoordelijkheid, inspanning, tijd enz. 

toegestaan. 

� De wensouders en de draagmoeder (en haar echtgenoot indien van toepassing) 

moeten ieder hun geïnformeerde instemming geven. 

� Geen betaalde tussenpersoon mag een draagmoeder en wensouders met elkaar in 

contact brengen. Het adverteren voor draagmoederschap is verboden. 

� Een onafhankelijk instituut zoals een lokaal ethisch comité (Verenigd Koninkrijk), 

een nationaal ethisch comité (Israel) of een geschikt gerechtshof 

moet een beslissing nemen in ieder afzonderlijk geval. 

Medische behandeling mag alleen doorgang vinden met toestemming van dit 

instituut. 
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Er zijn echter ook verschilpunten79: 

� De voorwaarden met betrekking tot de draagmoeders variëren: ze moet getrouwd zijn, ze 

mag niet getrouwd zijn, … 

� In veel van de landen zijn de draagmoederschapovereenkomsten niet afdwingbaar in rechte, 

de wensouders zullen in dit geval moeten terugvallen op de adoptieprocedure80. 
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6.2.2. Wetgeving 

6.2.2.1. Situatie wereldwijd 
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We visualiseerden de situatie wereldwijd in voorgaande wereldkaart, deze is eveneens terug te 

vinden in bijlage 281. 

6.2.2.2. Rechtsvergelijkende Tabel 

De volledige opname van de buitenlands teksten zou weinig duidelijkheid scheppen, we hebben er 

dan ook voor gekozen om een overzichtstabel te maken van tien landen. De vergelijking omvat onder 

andere thema’s die reeds aan bod kwamen in de vergelijkende tabel van de wetsvoorstellen.  

We geven een korte motivatie voor de selectie van de besproken landen: 

� We starten met de status quo van onze buurlanden. De proximiteit is de determinerende 

factor in de bespreking van; Nederland, Duitsland, Frankrijk, het VK, Oostenrijk en 

Zwitserland. 

� Doch kunnen we extra beweegredenen geven voor de opname van: 

o Nederland, namelijk de richtlijn die hier bestaat voor het ideëel draagmoederschap.  

o Het VK, namelijk het bestaan van de wetgeving met betrekking tot het ideëel 

draagmoederschap.  

o Oostenrijk, omwille van het verplichte gebruik van een notaris in het kader van 

draagmoederschap. 

� De volgende vier landen (Rusland, de USA, Oekraïne en India) werden opgenomen omwille 

van hun grondig uitgewerkte wetgeving of regelgeving omtrent het commercieel 

draagmoederschap. 
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 Wetgeving  Commercieel 

Draagmoeder 

-schap 

Bemiddeling Overeenkomst Voorwaarden  

Draagmoeder 

Wensouders 

Adoptie Andere 

Nederland 

 

Definitie: Artikel 151b, 3 

Wetboek van Strafrecht 

Bestraffing: Artikel 151c Wetboek 

van Strafrecht 

 

Burgerlijk Wetboek 

Artikel 1:200, 1:204, 1:266 

 

Geen specifieke wetgeving 

 

Richtlijn Hoogtechnologisch 

draagmoederschap 1999 

Verbod 

 

Alleen de echte 

kosten mogen 

betaald of 

terugbetaald 

worden door de 

wensouders 

Sinds I november 

1993 is 

commerciële 

bevordering van of 

bemiddeling bij 

draagmoederschap 

verboden 

“Partijen bij een 

draagmoederschapscontract kunnen 

zich beroepen op een contract dat zij 

onderling overeenkomen en de 

algemeen geldende bepalingen ten 

aanzien van adoptie en 

onderhoudsverplichtingen. 

Hoewel het 

draagmoederschapscontract op zich 

niet in strijd is met de openbare orde 

en goede zeden, zal men de 

nakoming niet op alle onderdelen 

kunnen afdwingen. Bepaalde 

afspraken, zoals de verplichting zich 

te laten bevruchten en de 

verplichting om afstand te doen van 

het kind, kunnen niet worden 

afgedwongen wegens strijd met 

mensenrechten” (Heida, A.) 

Meeste auteurs kanten zich tegen de 

afdwingbaarheid en erkenning van 

draagmoederschapsovereen- 

komsten al gaan er momenteel 

stemmen op om de overeenkomst 

toch in rechte afdwingbaar te maken. 

 

Naar protocol van de 

gynaecologenvereniging: 

� de draagmoeder 
moet een familielid 
of goede vriendin 
zijn 

� commercieel 
draagmoederschap 
is absoluut verboden 

� wens- en 
draagmoeder 
moeten aan 
bepaalde 
leeftijdgrenzen 
voldoen (resp. 
maximaal 40 en 44 
jaar) 

� er mag niet 
zelfstandig 
publiciteit worden 
gezocht 

� wens- en 
draagouders dienen 
de Nederlandse 
nationaliteit te 
bezitten en de 
Nederlandse taal 
goed te beheersen 
in verband met de 
voorlichtingsinter-
views 

� kandidaten dienen 
akkoord te gaan met 

De wensouders mogen 

direct na de geboorte 

de zorg van het kind op 

zich nemen wanneer ze 

schriftelijke 

toestemming hebben 

van de raad der 

kinderbescherming. Het 

ontheffen uit het 

ouderschap van de 

draagmoeder kan enkel 

gebeuren door een 

rechter. Deze baseert 

zich hiervoor op een 

rapport van de raad der 

kinderbescherming. Dit 

rapport moet bepalen 

dat de draagmoeder 

onmachtig of 

ongeschikt is om het 

kind op te voeden. 

Hierna hebben de 

wensouders  de 

voogdij. Ze kunnen na 

één jaar verzorgen en 

opvoeden van het kind 

de adoptieprocedure 

starten, dit indien zij al 

langer dan 3 jaar 

Nog geen uitgewerkte 

wetgeving over ideëel 

draagmoederschap, enkel een 

Richtlijn  
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het protocol voor 
deelname aan deze 
procedure 

� zwangerschappen 
en bevallingen van 
de draagmoeder 
moeten in medisch 
opzicht dusdanig zijn 
verlopen dat een 
nieuwe 
zwangerschap niet 
op voorhand een 
risico oplevert 
voor de gezondheid 

van de draagmoeder 

samenwonen. 

 

Duitsland 

 

Adoptiewet 27 november 1989 

§13a-d, 14a-b 

 

Bürgerliches gesetsbuch 

§1591, 1592 

 

Verbod 

 

Verbod op betaling 

aan derden 

Illegaal 

 

  Ook onbetaald verboden 

 

Strafrechtelijk gesanctioneerd 

Frankrijk 

 

Code Civil 

Article 16-7, 311-1, 311-19, 311-

20, 313-2, 340-2, 340-6 

 

Code Pénal 

Artikel 227-13 

Verbod 

 

 Illegaal   Ook onbetaald verboden 
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Code de la santé Publique 

Artikel L. 152-3, 673-1 

 

VK 

 

Surrogacy Arrangement Act 1985 

 

Adoption Act 1976 

Article 11, 72 

 

Human Fertilisation and 

Embryology Act 1990 

Article 8, 27, 28-30, 36 

 

Children Act 1989 

Article 8, 12, 37 

Verbod 

 

Alleen de echte 

kosten mogen 

betaald of 

terugbetaald 

worden door de 

wensouders 

Verbod op 

bemiddeling 

Tussenpersonen 

zijn strafbaar 

 

Gespecialiseerde 

agentschappen 

mogen wel als 

tussenpersoon 

optreden wanneer 

ze bestaan als VZW 

en geen 

winstoogmerk 

hebben 

Overeenkomsten zijn niet juridisch 

afdwingbaar, de rechtbank heeft een 

ruime discretionaire bevoegdheid en 

beslissen in het belang van het kind 

 

Er dient echter wel een 

overeenkomst opgesteld te worden 

tussen de partijen om hun afspraken 

te concretiseren, men raadt aan 

hierbij een notaris of gespecialiseerde 

derde partij in te schakelen.  

In de Surrogacy 

Arrangement Act werden 

geen voorwaarden 

opgenomen   

Via adoptie 

Via een ‘parental order’ 

gaat het juridisch 

ouderschap, dat initieel 

toebehoord aan de 

draagmoeder en haar 

man of samenwonende 

vriend, over naar de 

wensouders 

Voorwaarden: 

Wensouders 

� allebei ouder dan 
18 

� min één van hen 
biologische ouder 
van het kind 

� min één van hen 
moet in de UK 
wonen 

� moeten getrouwd 
zijn op het 
moment van 
indienen aanvraag 
‘parental order’ 

 
 

Het toezicht wordt 

waargenomen door een 

onafhankelijk comité en het 

ministerie van volksgezondheid 

 

Verbod om reclame te maken 

op het internet of mede te 

delen dat je bereidt bent toe te 

treden tot een 

draagmoederschapscontract 

 

Stafrechterlijk gesanctioneerd 

 

 

Vanaf april 2010 mogen ook 

homoseksuele koppels beroep 

doen op een draagmoeder 
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Indienen 

� binnen 6 maand na 
de geboorte van 
het kind 

Andere voorwaarden 

� de bevruchting 
moet op een 
artificiële manier 
plaatsvinden (kan 
via 
thuisbevruchting) 

� het kind moet op 
het moment van 
de aanvraag bij de 
wensouders 
wonen 

� de draagmoeder 
en haar partner 
moeten, vrijwillig, 
hun toestemming 
geven. Dit kan pas 
vanaf 6 weken na 
de geboorte 

� alleen de “echte” 
kosten worden 
betaald 
 

Oostenrijk 

 

Allgemeines Bürgerliches 

Gesetszbuch 

§137b, §156a, §163 

 

Fortpflanzungsmedizingesetz 

1992 

Verbod 

 

 Illegaal 

 

 

Verplichte vaststelling 

door notaris of via 

gerechtelijk weg dat elke 

poging om zwanger te 

geraken mislukt is en dat 

het koppel geen andere 

opties meer heeft 

 

 Ook verbod op 

leenmoederschap 

 

De wensouders zijn verplicht 

om het kind in te lichten over 

zijn/haar herkomst 
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Artikel 1, §1 

                 §2 

                 §8 

                 §21 

                 §22 

De betrokkenen moeten 

bewijzen dat ze grondig 

zijn voorgelicht over de 

civiele gevolgen van het 

draagmoederschap 

Zwitserland 

 

Artikel 24 novies van de federale 

Grondwet 

 

Zivilgesetsbuch  

Artikel 252, 256 

 

Bundesgesetz über die 

medizinisch unterstützte 

Fortpflanzung 1996 

Artikel 2, 3, 4, 23, 31 

Verbod  Illegaal     

Rusland 

 

Familiewetboek 

Artikel 48-52, 69, 129 

Wet akten burgerlijke stand 

Artikel 16 (5,6) 

Wet gezondheidsbescherming 

Artikel 32, 35, 36 

Uitgebreide 

regeling om 

misbruik van de 

draagmoeder te 

voorkomen 

 

Er zijn geen 

beperkingen op 

de bedragen die 

 Geïnformeerde vrijwillige instemming 

nodig van alle partijen 

 

Afdwingbaarheid door draagmoeder: 

het kind moet verplicht worden 

opgenomen in het gezin van de 

wensouders, zelfs wanneer het niet 

volledig aan hun wensen voldoet. 

Genetisch materiaal mag 

niet afkomstig zijn van de 

draagmoeder 

 

De wensouders moeten 

getrouwd zijn 

 

Bij de aangifte van de 

geboorte dienen de 

wensouders voor te 

leggen: 

� Document dat 
geboorte bevestigt 

� Instemming van de 
draagmoeder om 
het kind te dragen 
en af te geven aan 
de ouders (kan pas 

Bescherming van de 

draagmoeder primeert: zowel 

financieel als door de 

afdwingbaarheid van de 

transactie 

 

Het gaat enkel over 

hoogtechnologisch 

draagmoederschap, 
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 betaald moeten 

worden aan de 

draagmoeder: 

de prijs wordt 

door de markt 

bepaald 

Ze heeft ook het recht om terug te 

komen op haar beslissing en het kind 

te houden. 

 

 

na de geboorte 
gegeven worden) 
uitgeschreven 
door medische 
instelling  

� Op dit laatste 
document dient 
ook bevestigd te 
worden dat de 
wensouders de 
ouders van het 
kind zijn 

laagtechnologisch 

draagmoederschap wordt niet 

geregeld 

 

Draagmoeder beslist zelf over 

mogelijke noodzakelijkheid van 

een abortus 

 

USA Uniform status of Children of 

Assisted Conception Act 1988 

(niet-bindend!)
82

 

 

Gestational Surrogacy Act, 

section 10, alinea 3 

 

R.C.W. 26.26.210, (2) 

 

T.C.A. Section 36-1-102, punt 

(48), (A), I en ii 

 

Zie gedetailleerde weergave voor 

de deelstaten in tabel
83

 

Toegelaten  

 

In de deelstaten 

waar het 

toegelaten is, 

zijn de 

draagmoedersc

hapsovereen-

komsten 

afdwingbaar. Er 

is dan ook 

bepaald dat 

men alle 

aspecten van 

het 

commercieel 

draagmoeder-

schap goed 

moet regelen in 

de 

Professionele 

bemiddelings-

bureaus: 

Surrogacy centers 

and 

Agency’s 

 

Zij moeten niet 

opgericht zijn als 

VZW en mogen 

winst nastreven 

Naar de Uniform status of Children of 

Assisted Conception Act 1988: 

Overeenkomsten mogen worden 

afgesloten, het is echter zo dat ze pas 

afdwingbaar zijn nadat een rechter 

de overeenkomst heeft getoetst aan 

volgende criteria: 

� Levensomstandigheden partijen 
� Hun medische en psychologische 

toestand 
� De vrijwilligheid van de 

toestemming van de partijen 
(vooral draagmoeder) 

� Het onvermogen van het 
wenskoppel om kinderen te 
krijgen 

� Alleen toegankelijk voor 
gehuwden dus huwelijksstatus 
van wensouders wordt 
nagegaan 

� Leeftijd wensouders, 
draagmoeder 

Geen voorwaarden 

opgenomen in de 

Uniform status of 

Children of Assisted 

Conception Act 1988 

 

 

Naar Californisch recht 

zijn de wensouders 

automatisch de 

juridische ouders 

Als ouders op de 

geboorteakte 

 

In andere deelstaten 

beslist een rechter, hij 

stelt officieel vast dat 

de adopterende ouders 

de ouders zijn die in de 

geboorteakte vermeldt 

moeten worden 

Het ziekenhuis is 

verplicht de beslissing 

van de rechtbank te 

Toegankelijk voor: 

• heterokoppels 

• homoseksuele 
koppels  

• alleenstaande 
aspirant- ouders 
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 K. DRABIAK en C. WEGNER en V. FREDLAND en P.R. HELFT, “Ethics, law and commercial surrogacy: a call for uniformity”, Journal of Law, Medicine & Ethics 2007, p. 300- 309. 
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Zie bijlage 1. voor uitgebreide 

bespreking per staat
84

 

 

 

draagmoedersc

hapsovereen-

komst 

� Geschiktheid wensouders om 
een kind op te voeden 

De overeenkomst kan opgezegd 

worden door de wensouders totdat 

de draagmoeder zwanger is 

De draagmoeder kan terugkomen op 

de overeenkomst tijdens de eerste 

180 dagen van de zwangerschap
85

 

volgen 
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 S. MARKENS, Surrogate motherhood and the politics of reproduction, California, University of California Press, 2007, p. 27-28. 
84

 X., 2009, Surrogacy, http://en.wikipedia.org/wiki/Surrogacy#United_States, 13 februari 2010, online.  
85

 De bestaande wetsvoorstellen voor België; K. BOELE- WOELKI en M. OODERKERK, (On)geoorloofdheid van het draagmoederschap in rechtsvergelijkend perspectief: Europees Personen- en 

Familierecht, Antwerpen-  Groningen, Intersentia, 1999, p.169-191; A. CHUNG en S. CHAKRAVORTTY, 2000, http://www.surrogacy.com/legals/article/india.html, 15 februari 2010, online; 
R. COOK en S.D. SCLATER en F. KAGANAS, Surrogate motherhood: International perspectives, Oxford, Hart Publishing, 2003, 308 p.; EUROCONSULTING, 2006, Surrogacy, http://en.surrogacy-
ukraine.com/faq.php, 13 maart 2010, online; A. HEIDA en A. VAN DER STEUR, “Aanhangige zaken: Draagmoederschap. Tussen strafrechtelijk verbod en wettelijke regeling”, Nemesis 2001-6, p. 
209-214; NVOG, 1999, Richtlijn Hoog-technologisch draagmoederschap, http://www.nvog-documenten.nl/uploaded/docs/richtlijnen_pdf/18_hoog_draagmoeder.pdf, 13 maart 2010, online; 
S. MARKENS, Surrogate motherhood and the politics of reproduction, California, University of California Press, 2007, p. 27-28; E. JACKSON, Regulating reproduction; Law, Technology and 

Autonomy, Oregon, Hart Publishing, 2001, 360 p.; A. NAKASK en J. HERDIMAN, “Surrogacy”, Journal of obstetrics and Gynaecology 2007-27, p. 246- 251; PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE 
RAAD VAN EUROPA, 2004, Draagmoederschapovereenkomsten in Europa en wereldwijd: Medische, sociale, ethische en juridische aspecten. Situatie en vooruitzicht, 
http://www.freya.nl/web_draagmoeder/Draagmoederschapovereenkomsten.pdf, 13 maart 2010, online; P. BHAGAVATH en A.K. ADIGA, “Surrogacy in India”, J Clin Forensic Med 2006-13, p. 80- 
85;  X., “Chapter 12: IVF surrogacy”, Fertility & Sterility vol. 81, no. 5 suppl. 4 mei 2004, p. S39-S40;  G. VERSCHELDEN,  Afstamming, Mechelen, Kluwer, 2004, p. 696-705; X., 2009, Surrogacy, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Surrogacy#Ukraine , 13 februari 2010, online.  
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Oekraïne Familiewetboek van Oekraïne  

Artikel 123 (sinds 2002) 

 

Order 24 van het Ministerie van 

Gezondheid van Oekraïne 

 

Toegelaten 

 

Kosten liggen 

tot 80% lager 

dan in de VS 

Bemiddeling is 

toegelaten 

 

Is afdwingbaar maar optioneel 

 

Verplicht: een schriftelijke 

“geïnformeerde toestemming” van 

beide partijen 

 

Het meeste is geregeld in wet en in 

de Order: 

� De draagmoeder kan niet 
terugkomen op haar verbintenis, 
het kind is van de wensouders 

� De wensouders beslissen over 
het lot van het embryo’s  

� Ook het gedrag van de 
draagmoeder gedurende haar 
zwangerschap ligt vast: geen 
gebruik van drugs, drank,.. 

� De draagmoeders staan onder 
controle van agentschappen 
(voor de medische check-ups, 
bevestiging zwangerschap, 
controle tijdens zwangerschap 
op vaste tijdstippen,…) 

Draagmoeder 

� Tussen 20-40 jaar 
oud 

� Minimum één eigen 
kind 

� Moet zich laten 
testen op soa’s,… 

� Moet op gesprek bij 
psychiater 

� Moet niet getrouwd 
zijn 

Wensouders 

� Getrouwd of 
alleenstaand 

� Moeten zich 
lichamelijk laten 
testen: soa’s, 
uitstrijkje,… 

� Geen leeftijdsgrens  
Algemeen 

� Er mag geen relatie 
zijn tussen de 
draagmoeder en de 
wensouders (noch 
familie, noch 
vrienden) 
 

Het kind behoort 

de wensouders toe 

en zij staan op de 

geboorteakte, 

hiervoor moeten 

zij geen verdere 

actie ondernemen 

Ook alleenstaanden mogen 

beroep doen op een 

draagmoeder 

 

Koppels van gelijk geslacht 

worden niet erkend, zij kunnen 

opereren als alleenstaande 

 

De draagmoeder kan niet 

terugkomen op haar 

verbintenis, het kind is van de 

wensouders 

 

Selectie op geslacht wordt niet 

uitgesloten, eerder afgeraden 

omdat het de kans op een 

succesvolle IVF-poging verlaagd 

 

Maximum inplanting van 4 

embryo’s 

India Medical Termination of 

Pregnancy Act 1971 

 

Sinds 2002 is commercieel 

draagmoederschap toegelaten  

Toegelaten 

 

Kosten liggen 

veel lager dan in 

USA, soms 

betalen 

Toegelaten 

 

Draagmoederschap 

is zelfs alleen 

mogelijk onder 

supervisie van ART 

Volgens Rapport nr 228 bevat de 

overeenkomst: 

� Een geïnformeerde 
toestemming van de 
draagmoeder, haar echtgenoot 
en andere familieleden 

� Hoe het monetaire gedeelte zal 
worden geregeld: welk bedrag, 

Draagmoeder 

� Tussen 21-35 jaar  
� Kinderwens is 

vervuld 
� Moet een grondige 

fysieke controle 
ondergaan 

Wensouders zijn 

direct de juridische 

ouders en worden 

op het 

geboorteattest 

vermeld 

Geen maxima vastgelegd 

betreffende het aantal in te 

planten embryo’s 

 

Geen bepalingen omtrent 

motivatie voor het beroep op 



 

Masterproef Valcke Lien “Wanneer een andere vrouw je kind draagt”                                                              
    

6.2. Rechtsvergelijkende studie 70 

 

Guidelines regulating Assisted 

Reproductive Technology 

procedures 2005 

 

In 2008 heeft de Supreme Court 

dit bevestigd in de zaak “Manji” 

 

Er is echter nog geen echte 

wetgeving maar wel; richtlijnen, 

uitspraken van het hoogste 

gerechtshof en een wetsvoorstel: 

het Rapport nummer 228, dat de 

noodzaak van een wetgeving 

bepleit en de rechten en plichten 

van de partijen bespreekt 

 

Men verwacht de wetgeving voor 

begin 2010
86

 

 

wensouders 

slecht 1/5 van 

wat ze zouden 

moeten betalen 

in Amerika 

klinieken wanneer de betalingen 
gebeuren,.. 

� Dat de draagmoeder bereid is 
het kind over te dragen na de 
geboorte 

� Bevat financieel vangnet voor 
kind indien de wensouders 
komen te overlijden, in geval van 
scheiding gedurende de 
zwangerschap of wanneer ze het 
kind niet willen na geboorte 

� Levensverzekering voor 
draagmoeder 
 

 

Algemeen 

� Minimum één van 
de ouders is donor 
 

draagmoeder: onvruchtbare 

vrouwen maar ook vrouwen die 

esthetisch redenen als 

beweegreden benoemen zijn 

welkom 

 

Selectie op geslacht moet 

verboden worden volgens het 

Rapport maar is nu nog 

mogelijk 

 

Indien een van de partijen wil 

aborteren dan moeten ze de 

regels van de Medical 

Termination of Pregnancy Act 

1971 respecteren 
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  Op 3 april 2010 is er nog geen wetgeving: G.R. HARI, 2010, Law Commission writes on Surrogacy, http://blog.indiansurrogacylaw.com/2009/08/law-commission-writes-surrogacy/, 3 april 
2010, online. 
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6.2.2.3. Korte bespreking van de juridische situatie in de overige landen 

Na de uitgebreide analyse van de wetgeving in de kernlanden schetsen we in het kort de situatie in 

een aantal landen waarvan een duidelijk beleid gekend is87: 

Land Situatie88  
Australië  Bestaat net als de VS uit verschillende deelstaten, zij hanteren dan ook elk een eigen 

visie en aangepaste wetgeving, een aantal voorbeelden: 
� Victoria: Infertility Act 1985 (s. 59), commercieel draagmoederschap is 

verboden, net als het reclame maken of het via openbare mededelingen 
zoeken naar een draagmoeder. Indien deze regelgeving niet werd 
gerespecteerd dan is de draagmoederschapsovereenkomst nietig. 

� Queensland: The Surrogate Parenthood Act 1998, elke vorm van 
draagmoederschap is verboden, schending van deze wetgeving wordt 
strafrechtelijk gesanctioneerd. 

� Australian Capital Territory: Substitute Parent Agreement Act 1994, 
commerciële draagmoederschapsovereenkomsten zijn verboden maar ook 
de overeenkomsten bij ideëel draagmoederschap zijn nietig. 

Canada  In Canada wordt draagmoederschap gecontroleerd door de Federal Bill c-6. 
Commercieel draagmoederschap en draagmoederschapsovereenkomsten zijn 
verboden en worden strafrechtelijk gesanctioneerd. 
Ook bemiddeling door derden is verboden en strafbaar. 
De ideële draagmoeder moet minimum 21 jaar oud zijn. 

China In de ‘Hong Kong Special Administrative Region of China’ is het commercieel 
draagmoederschap verboden, net als het niet-genetisch ideëel draagmoederschap (in 
het geval van alleenstaanden, homoseksuelen en ongetrouwde wensouders). 
De draagmoeder kan niet verplicht worden het kind af te geven aan de wensouders na 
de geboorte. 
In 2001 kwam er nog een richtlijn van de Minister van Gezondheid van China die het 
draagmoederschap verbood. 
We zien in praktijk echter dat de ‘diensten in het verhuren van de baarmoeder’ zich nu 
gewoon ondergronds bevinden (er is immers veel onvruchtbaarheid in China) en dat 
er het laatste jaar veel wanpraktijken aan het licht komen: 

� Er worden geforceerde abortussen uitgevoerd bij draagmoeders: ze worden 
ontvoerd, naar het ziekenhuis gebracht en hun baby’s worden geaborteerd 
ongeacht de fase van de zwangerschap (illustratie van abortus bij vrouw die 4 
maanden zwanger was van een tweeling

89
). 

� Een enorme stijging in het aantal keer dat er beroep wordt gedaan op een 
draagmoeder. Doordat het op de zwarte markt gebeurd is er regelmatig 
sprake van zware vormen van uitbuiting en misbruik

90
. 
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 A. NAKASH en J. HERDIMAN, “Surrogacy”, Journal of Obstetrics and Gynaecology 2007-27, p. 246- 251; R. COOK en S.D. SCLATER 
en F. KAGANAS, Surrogate motherhood: International perspectives, Oxford, Hart Publishing, 2003, p. 2-3; F. MAC CALLUM en E. 
LYCETT en C. MURRAY en V. JADVA en S. GOLOMBOK, “Surrogacy families: parental functioning parent- child relationships and 
children’s psychological development at age 2”, Journal of Child Psychology and Psychiatry 2006-47, p. 213- 222; J.MINAI en 
K. SUZUKI en Y. TAKEDA en K. HOSHI en Z. YAMAGATA, “Gender differences in attitudes toward surrogacy when information on 
this technique is provided”, European journal of obstetrics & gynaecology and reproductive biology 2007-132, p. 193- 199;  
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Japan  Geen wettelijk geregeld verbod maar er bestaat een te respecteren richtlijn van het 
Assisted Reproductive Technology Committee in 2003: “Report on the Development 
of an Assisted Reproductive Technology System using Donor Sperm, Eggs and 
Embryos”. Daarnaast veroordeelde de Japan Society of Obstetrics and Gynecology in 
een gezaghebbende tekst het commercieel draagmoederschap. 
Japan blijft echter dubbel ten opzichte van draagmoederschap en creëert een weinig 
transparante juridische situatie

91
.  

Argentinië * In Argentinië gaat men uit van een case-by-case benadering. Er werd een comité 
samengesteld, het SAEFN, dat de evaluatie op zich neemt

92
. 

Brazilië Toegelaten tussen familieleden. 
Griekenland Niet commercieel wel ideëel. 
Israël  Het commercieel draagmoederschap werd verboden. Voor het ideëel 

draagmoederschap heeft Israël een aantal regels vastgelegd: het wenskoppel moet 
getrouwd zijn, de draagmoeder moet single zijn en een gespecialiseerd comité, 
opgericht door het Ministerie van gezondheid, dient toestemming te geven

93
. De 

overeenkomsten kunnen enkel ingediend worden door Israëlische burgers die 
dezelfde godsdienst belijden. 
Ook komen alleen heteroseksuele koppels in aanmerking, al staat deze bepaling 
momenteel ter discussie. 

Denemarken Het commercieel draagmoederschap is verboden, het ideëel draagmoederschap is wel 
een optie. 

Noorwegen  Draagmoederschap is, in elke vorm, verboden. 
Spanje  Draagmoederschap is, in elke vorm, verboden. 
Finland Finland bande elke vorm van draagmoederschap in 2007. In 2006 lag er nochtans een 

nieuw wetsvoorstel op tafel voor de ‘Fertility Law’
94

. 
Zweden  Draagmoederschap is, in elke vorm, verboden. 
Nieuw- Zeeland Er is momenteel geen wetgeving die het draagmoederschap regelt. Wanneer koppels 

in behandeling zijn in fertiliteitklinieken en deze hen niet meer verder kunnen helpen 
verwijzen ze de wensouders door naar het ‘National Ethics Committee on Assisted 
Human Reproduction (NECAHR)’. Dit ethisch comité bestudeert de zaak en brengt 
advies uit afhankelijk van de concrete voorliggende situatie, hierbij volgen ze wel een 
aantal vooropgestelde richtlijnen

95
. 

Commercieel draagmoederschap is uitgesloten en verboden. Indien dit zou 
opgenomen zijn in de aanvraag van de wensouders, wordt deze direct afgewezen en 
onderwerpen ze zich aan mogelijke gerechtelijke vervolging

96
. 

Georgië Sinds 1997 is het (ook het commercieel) draagmoederschap gelegaliseerd. De 
wensouders zijn direct de juridische ouders van het kind, de draagmoeder heeft 
immers geen ouderschapsrechten die ze kan inroepen met betrekking tot het kind. 
Het bedrag dat de wensouders betalen is wettelijk begrensd ( EUR 9 000). 
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6.2.3. Rechtspraak 

6.2.3.1. Belangrijke Rechtzaken 

UK97 

In re a Baby (1985) 

Deze zaak handelt vooral over de curatele (het toezicht, de voogdij). Het Amerikaanse wenskoppel 

besloot in Engeland beroep te doen op een draagmoeder, zij maakten hiervoor gebruik van een 

bemiddelingsbureau. Bij de geboorte werd het kind geplaatst naar de regels van de Children and 

Young Persons Act van 1969 daar de moeder (draagmoeder, vrouw die beviel van het kind) het kind 

niet wou. De wensvader legde een verzoek neer om het toezicht/voogdij op zich te mogen nemen, 

het Hof oordeelde dat het niet belangrijk was op welke manier het kindje was geboren of er was 

gekomen maar dat de meest geschikte personen om de voogdij uit te oefenen wel de wensouders 

waren. Er wordt in deze zaak vooral nadruk gelegd op het ‘belang van het kind’, dit naast de afwijzing 

van de ouderschapsrechten door de draagmoeder en haar echtgenoot ( de rechter was van mening 

dat zij in geen geval in aanmerking zouden komen als ouders daar de draagmoeder haar verhaal voor 

een grote som verkocht aan de media) en dat de wensouders de enige personen waren die het kind 

de nodige antwoorden konden verschaffen op de vragen die het zou kunnen hebben in het latere 

leven.  

Ook kreeg het wenskoppel toestemming om het kind mee te nemen naar Amerika. 

 
Baby Cotton (1985)

98
 

Kim Cotton was de eerste commerciële draagmoeder die hier openlijk over sprak, ze trad vrijwillig in 

de schijnwerpers van de media. De deals die ze afsloot met de tabloids en het boek dat ze schreef 

over haar ervaringen als draagmoeder brachten haar stukken meer op dan ze kreeg voor de 

verleende diensten. 

Baby Cotton werd direct na de geboorte weggehaald bij de draagmoeder en ook de wensouders 

mochten oorspronkelijk de voogdij niet uitoefenen omdat er sprake was van een illegale transactie. 

De wensouders hebben het kind uiteindelijk wel kunnen adopteren daar dit in het belang bleek van 

het kind. 

Deze zaak had echter belangrijke gevolgen: met als directe aanleiding de zaak Baby Cotton schreef de 

Warnock commissie een aanbeveling die werd omgezet tot de ‘Surrogacy Arrangement Act’. Deze 

overeenkomst formuleert het verbod op commerciële bemiddeling. 

De draagmoeder Kim Cotton richtte na dit verbod de non-profit vereniging ‘COTS’ op, ‘Childlessness 

Overcome Through Surrogacy’. Deze vereniging was de enige hoop voor kinderloze koppels tot de 

komst van hoogtechnologisch draagmoederschap, via IVF, in 1989. 
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In Re an adoption application (1987) 

Deze zaak behandelt de relatie tussen adoptie en draagmoederschap (dit komt aan bod in 6.3.). Het 

gaat in deze zaak over een wenskoppel en draagmoeder die elkaar gevonden hebben in een storm 

van media-aandacht, er werd dus geen gebruik gemaakt van een bemiddelingsbureau. De partijen 

maakten ook geen overeenkomst op, de samenwerking was dan ook gebaseerd op een wederzijds 

vertrouwen. De draagmoeder opereerde vanuit het geloof dat zij een mooie dienst kon verlenen aan 

een kinderloos koppel en handelde niet uit winstoogmerk, het bedrag dat werd overeengekomen 

was dan ook niet excessief: 10.000 pond. 

Er werd gekozen voor laag- technologisch draagmoederschap (natuurlijke bevruchting, via pipetje 

sperma wensvader inbrengen), de draagmoeder droeg de zwangerschap succesvol uit. Kort na de 

geboorte betaalden de wensouders 5000 pond, de rest werd kwijtgescholden door de draagmoeder 

omdat zij een lucratieve deal had afgesloten met het schrijven van een boek over haar ervaring als 

draagmoeder. 

Slechts 2,5 jaar na de geboorte van het kind probeerden de wensouders het kind te adopteren, de 

rechter oordeelde dat: 

1. Een draagmoederschapsovereenkomst, samenwerking niet in strijd was met de Adoption Act 

van 1976 indien het betaalde bedrag de reële kosten niet overschreed, hetgeen hier het 

geval is naar de mening van de rechter. 

2. Daarnaast meende hij dat, zelfs moest hij fout zijn betreffende de reële kosten, dat hij toch 

over de bevoegdheid beschikt om een onkostenvergoeding of beloning toe te kennen, zelf 

retroactief, indien hij vindt dat dit gepast is.  

 

Zijn hoofdzorg was het kind, hij gaf toestemming voor de adoptie. 

 
P v B (1987) 

Omtrent deze zaak verscheen er nooit een vorm van officiële communicatie maar de feiten 

verschenen eerstdaags na de uitspraak in ‘Re an adoption application’ in verschillende media. 

De zaak handelt over een draagmoeder die na de geboorte van een tweeling weigert de baby’s over 

te dragen aan de wensouders. Beide partijen vroegen de voogdij aan, de kinderen bleven tot de 

uitspraak bij de draagmoeder. 

De rechter, Sir John Arnold, sprak zich uit in het voordeel van draagmoeder en meent: 

“The welfare of the children is the First and paramount consideration which the court must, by 

statute, take into account and that is what I will do. I start from the position that these babies are 

bonded with their mother in a state of domestic care by her of a satisfactory nature” 

De rechter kende de voogdij toe aan de natuurlijke moeder. 

Broidy v. St Helen (2001) 

Het onderwerp van deze rechtzaak betreft een ‘onachtzaamheidaanklacht’ tegen een ziekenhuis 

omdat zij tijdens een noodkeizersnede overgingen tot de uitvoering van een hysterectomie zonder 

toestemming of het informeren van de patiënte, Mvr. Broidy. De zaak heeft echter belang daar de 

rechtbank zich ook uitspreekt over draagmoederschap. Mvr. Broidy wou graag beroep doen op een 

draagmoeder, dit was naar de mening van de rechtbank echter niet verantwoord: de kosten voor de 

overeenkomst, zoals vastgelegd in Californië, waren niet redelijk daar de kans op slagen van de 

overeenkomst te klein was.  
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De argumentatie was tweedelig: 

1. De leeftijd van Broidy (47 op dat moment) speelt in haar nadeel, evenals het feit dat ze de 

Britse positie omtrent draagmoederschap probeert te omzeilen door in Californië beroep te 

doen op een draagmoeder. Het Brazier Comité zat net in volle evaluatie van de bestaande 

regeling omtrent draagmoederschap door de rechtzaak ‘Roche v Peeters’99. In deze zaak 

sloot een Nederlands koppel een overeenkomst af met Karen Roche, zij waren bereid 

hiervoor 12.000 pond te betalen. Het proces groeide echter uit tot ‘het’ verhaal van de 

roddelpers: de ene dag zou Roche abortus hebben laten uitvoeren, de andere zou ze het kind 

niet willen afgeven. Dit alles gaf de UK het imago van ‘draagmoederschaphoofdstad van 

West-Europa’. 

2. In het tweede deel van de argumentatie werd verwezen naar de zaak S v St George’s NHS 

Trust. In deze zaak werd bepaald dat een volwassen vrouw een keizersnede mag weigeren, 

zelfs wanneer ze met deze beslissing het leven van haar kind op het spel zet. We kunnen uit 

deze zaak concluderen dat een volwassen vrouw nooit gedwongen kan worden tot een 

keizersnede. De rechter haalde aan dat het de taak was van de rechtbank om in elke zaak te 

beslissen of de schadevergoeding passend en redelijk is afgaande op de concrete 

omstandigheden. Deze redenering werd toegepast op de Broidy case, rechter Ebsworth 

besliste dat ‘ een beloning voor draagmoederschap’ te ver gaat. Er is een te grote kans op 

falen (door de leeftijd van Broidy was de kwaliteit van haar eicellen niet zo hoog), de rechter 

was dan ook van mening dat Broidy dat niet aan zou kunnen: “Waar de dood van een vrouw 

en haar foetus zich stellen is de autonomie van de vrouw gegarandeerd, waar de dood van 

de hoop en bevalling zich stellen, is het niet verantwoorde dezelfde graad van autonomie toe 

te kennen aan de vrouw”. 

 

Er zijn een aantal gelijkaardige uitspraken op hetzelfde moment100:  

� Tameside and Glossop Acute Services Trust v CH 

� Norfolk an Norwich NHS v W 

USA101 

Het is weinig relevant ver terug te gaan in de tijd, we starten dan ook met rechtzaken vanaf 1983102. 

Baby Doe (v Kelly) (1983)
103

 

Feiten 

Actoren 
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Baby Doe werd geboren met een afwijking, microcephalie

aanvaarden. Hij vroeg het ziekenhuis dan ook om de behandeling stop te zetten, deze wens werd ook 

gesteund door de draagmoeder (zij wou het kind evenmin accepteren en opvoeden). Het ziekenhuis 

stapte echter naar de rechter en kreeg toestemming om de 

Malahoff reageerde hierop met een vaderschapstest waaruit bleek dat hij inderdaad niet de vader 

was van Baby Doe, de biologische vader was de echtgenoot van de draagmoeder. De Stiver

het kind dan ook in op hun gezin.

Hiermee komt er echter nog geen einde aan het verhaal: zowel Malahoff als de Stiver’s stapten naar 

de rechtbank. De klacht van de wensvader richtte zich tot de draagmoeder, hij meende dat zij de 

bepalingen van het contact niet voldoende had nageleefd en hem 

Er werd bepaald dat de draagmoeder geen seks meer mocht hebben met haar echtgenoot na de 

inseminatie maar ze ging voorbij aan het belang van de afwezigheid van 

inseminatie. Op dit laatste was de k

advocaat en psychiater aan omdat zij haar niet op de hoogte hadden gebracht van dit verbod.

 

We wensen erop te wijzen dat de argumentatie die Malahoff opwerpt model staat voor alles waar 

men bang voor is wanneer het gaat over commercieel draagmoederschap: draagmoederschap wordt 

gezien als het leveren van een goed namelijk, de “kwaliteitsbaby”, er is geen plaats voor kinderen 

met afwijkingen die niet voldoen aan de eisen van het wenskoppel.
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6.2. Rechtsvergelijkende studie

Baby Doe werd geboren met een afwijking, microcephalie104 , de wensvader wou 

aanvaarden. Hij vroeg het ziekenhuis dan ook om de behandeling stop te zetten, deze wens werd ook 

gesteund door de draagmoeder (zij wou het kind evenmin accepteren en opvoeden). Het ziekenhuis 

stapte echter naar de rechter en kreeg toestemming om de behandeling voort te zetten.

Malahoff reageerde hierop met een vaderschapstest waaruit bleek dat hij inderdaad niet de vader 

was van Baby Doe, de biologische vader was de echtgenoot van de draagmoeder. De Stiver

hun gezin. 

ermee komt er echter nog geen einde aan het verhaal: zowel Malahoff als de Stiver’s stapten naar 

de rechtbank. De klacht van de wensvader richtte zich tot de draagmoeder, hij meende dat zij de 

bepalingen van het contact niet voldoende had nageleefd en hem niet de baby leverde die hij wou. 

Er werd bepaald dat de draagmoeder geen seks meer mocht hebben met haar echtgenoot na de 

inseminatie maar ze ging voorbij aan het belang van de afwezigheid van deze betrekkingen voor de 

inseminatie. Op dit laatste was de klacht van de draagmoeder gebaseerd: zij klaagde haar arts, 

advocaat en psychiater aan omdat zij haar niet op de hoogte hadden gebracht van dit verbod.

We wensen erop te wijzen dat de argumentatie die Malahoff opwerpt model staat voor alles waar 

oor is wanneer het gaat over commercieel draagmoederschap: draagmoederschap wordt 

gezien als het leveren van een goed namelijk, de “kwaliteitsbaby”, er is geen plaats voor kinderen 

met afwijkingen die niet voldoen aan de eisen van het wenskoppel. 

                   
ie is een aandoening die tijdens de zwangerschap reeds ontstaat. Tijdens de zwangerschap gaat er iets mis 

met de ontwikkeling van de schedel. Kinderen, die met deze aandoening geboren worden, hebben
or sprake zijn van lichte tot ernstige geestelijke handicaps: D. 

http://www.spinabifidainfo.nl/microcephalie.htm, 13 april 2010, online. 
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, de wensvader wou het kindje niet 

aanvaarden. Hij vroeg het ziekenhuis dan ook om de behandeling stop te zetten, deze wens werd ook 

gesteund door de draagmoeder (zij wou het kind evenmin accepteren en opvoeden). Het ziekenhuis 

behandeling voort te zetten. 

Malahoff reageerde hierop met een vaderschapstest waaruit bleek dat hij inderdaad niet de vader 

was van Baby Doe, de biologische vader was de echtgenoot van de draagmoeder. De Stiver’s namen 

ermee komt er echter nog geen einde aan het verhaal: zowel Malahoff als de Stiver’s stapten naar 

de rechtbank. De klacht van de wensvader richtte zich tot de draagmoeder, hij meende dat zij de 

niet de baby leverde die hij wou. 

Er werd bepaald dat de draagmoeder geen seks meer mocht hebben met haar echtgenoot na de 

betrekkingen voor de 

lacht van de draagmoeder gebaseerd: zij klaagde haar arts, 

advocaat en psychiater aan omdat zij haar niet op de hoogte hadden gebracht van dit verbod. 

We wensen erop te wijzen dat de argumentatie die Malahoff opwerpt model staat voor alles waar 

oor is wanneer het gaat over commercieel draagmoederschap: draagmoederschap wordt 

gezien als het leveren van een goed namelijk, de “kwaliteitsbaby”, er is geen plaats voor kinderen 

ie is een aandoening die tijdens de zwangerschap reeds ontstaat. Tijdens de zwangerschap gaat er iets mis 
met de ontwikkeling van de schedel. Kinderen, die met deze aandoening geboren worden, hebben daarom een te klein 

andicaps: D. WILLEMSEN, 2010, 
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Baby M (1986) 

Over deze zaak werd wereldwijd gerapporteerd door de media. 

Feiten 

Actoren 

 

De draagmoederschapsovereenkomst w

standaardovereenkomst die ten voordele van de wensvader strekt, verder 

rechten van de partijen duidelijk omschreven:

� Mary Beth zou kunstmatige geïnsemineerd worden

� Zij moet het kind vrijwillig afgeven bij geboorte aan William Stern

� Komt William Stern te overlijden voor de geboorte van het kind dan kome

ouderschapsrechten toe aan Elisabeth Stern

� De Whitehead’s doen er alles aan om geen band te vormen met het ongeboren kind, zij eisen 

na de geboorte geen voogdij of 

� De Whitehead’s doen afstand van hun ouderschapsrechten 

kan adopteren. 

� Mary Beth moet tijdens haar zwangerschap prenatale tests ondergaan die nagaan of het kind 

niet gehandicapt is. 

� Indien het kind gehandicapt is dan dient Mary Beth een abortus te ondergaan als William 

Stern dat nodig acht. 

� Na de geboorte komen alle ouderschapsverplichtingen (zeker de financiële) toe aan William 

Stern, zelfs indien het kind gehandicapt blijkt of er andere complicaties optreden

� Het contract bepaalt niet dat hij de voogdij op zich moet nemen indien 

geboren wordt of wanneer er extra complicaties zijn

� Mary Beth ontvangt 10.000 dollar voor haar diensten, ze ontvangt niets indien ze een 

miskraam heeft voor haar vijfde maand zwangerschap en 1000 dollar indien het kind dood 

geboren wordt. 

Draagmoeder en partner

Getrouwd, tijdelijke scheiding

Lagere klasse

Wensouders

Getrouwd

Middeklasse

Bemiddelingsbureau

Hecht veel belang aan 

 

Masterproef Valcke Lien “Wanneer een andere vrouw je kind draagt”     

6.2. Rechtsvergelijkende stud

Over deze zaak werd wereldwijd gerapporteerd door de media.  

De draagmoederschapsovereenkomst werd ondertekend op 6 februari 1985. Het was een 

standaardovereenkomst die ten voordele van de wensvader strekt, verder werden de plichten en 

rechten van de partijen duidelijk omschreven: 

Mary Beth zou kunstmatige geïnsemineerd worden. 

Zij moet het kind vrijwillig afgeven bij geboorte aan William Stern. 

Komt William Stern te overlijden voor de geboorte van het kind dan kome

ouderschapsrechten toe aan Elisabeth Stern. 

De Whitehead’s doen er alles aan om geen band te vormen met het ongeboren kind, zij eisen 

na de geboorte geen voogdij of bezoekrecht. 

De Whitehead’s doen afstand van hun ouderschapsrechten zodat Elisabeth Stern het kind 

Mary Beth moet tijdens haar zwangerschap prenatale tests ondergaan die nagaan of het kind 

Indien het kind gehandicapt is dan dient Mary Beth een abortus te ondergaan als William 

Na de geboorte komen alle ouderschapsverplichtingen (zeker de financiële) toe aan William 

Stern, zelfs indien het kind gehandicapt blijkt of er andere complicaties optreden

Het contract bepaalt niet dat hij de voogdij op zich moet nemen indien het kind gehandicapt 

geboren wordt of wanneer er extra complicaties zijn. 

Mary Beth ontvangt 10.000 dollar voor haar diensten, ze ontvangt niets indien ze een 

miskraam heeft voor haar vijfde maand zwangerschap en 1000 dollar indien het kind dood 
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Na de geboorte komen alle ouderschapsverplichtingen (zeker de financiële) toe aan William 
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� Ook de medische kosten die niet betaald worden door haar verzekering zijn voor rekening 

van William Stern. 

 

Het bemiddelingsbureau ontving 7500 dollar voor hun tussenkomst en juridische bijstand (verstrekt 

bij opmaak van de overeenkomst en indien nodig in een latere fase van de zwangerschap of na de 

geboorte). 

 

Baby M zag het levenslicht op 27 maart 1986. Mary Beth besloot dat ze, ondanks de goede relatie 

tussen draagmoeder en wensouders, het kindje niet kon en wou opgeven. Ze gaf het kindje mee aan 

de Sterns maar claimde haar een week later terug, ze meldde hierbij dat ze het kind wou houden en 

dat ze zo nodig naar het buitenland zou vluchten. 

De Sterns verzochten dan ook dat het Superior Court hen tijdelijke voogdij zou toewijzen op basis van 

vluchtgevaar. Dit werd hen toegekend door rechter Harvey Sorkow en op 5 mei stond de politie aan 

het huis van de familie Whitehead. In al de commotie slaagde Richard Whitehead erin het kind mee 

te nemen naar buiten en hij vluchtte met zijn vrouw naar Florida (ze lieten de kinderen bij de 

grootouders). Gedurende hun verblijf in het buitenland bedreigde Mary Beth de Stern’s met haar 

eigen zelfmoord en de moord op hun kind. 

Na 87 dagen werden de Whitehead’s teruggevonden en overgebracht naar New Jersey. 

 

De rechter, Harvey Sorkow, besliste ondertussen dat de beide koppels een eigen agenda hadden en 

dat het noodzakelijk was om het kind hiertegen te beschermen, hij wees haar dan ook een eigen 

advocaat toe. 

 

De rechtzaak start op 5 januari 1987, tegen alle bedoelingen in onder grote mediabelangstelling. 

Uitspraak rechtbank 

De rechtzaak werd in 2 fasen afgehandeld: 

1. De behandeling en bespreking van de juridische waarde en afdwingbaarheid van de 

overeenkomst. 

2. Behandeling en evaluatie van de voogdijregeling. 

Rechter Sorkow kon zich niet beroepen op precedenten en diende dus baanbrekend werk te 

verrichten. Het Hof meent dat: 

1. Het contract, zeker de belangrijkste elementen, afdwingbaar was en dat er dus geen beroep 

gedaan moest worden op de adoptiewetgeving van New Jersey. Enkel de clausule waarin 

bepaald wordt dat niet Mary Beth maar William Stern mocht beslissen over een abortus 

bleek ongeldig op basis van de zaak “Roe v Wade105”. Hieruit kunnen we dus besluiten dat: 

het commercieel draagmoederschap geldig was en het contract afdwingbaar. Mary Beth 

Whitehead maakte zich dus schuldig aan contractsbreuk het moment dat zij weigerde het 

kind af te staan en niet af te zien van haar ouderschaprechten. 

                                                           
105

 In deze zaak wordt het recht op abortus toegeschreven aan de zwangere vrouw, er kan geen afbreuk gedaan worden 
aan dit recht noch kan de controle over deze beslissing zomaar worden overgedragen. Voor meer informatie:X., 2010, Roe 

vs Wade, http://en.wikipedia.org/wiki/Roe_v._Wade, 12 maart 2010,online. 
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2. Het Hof legt echter meer nadruk op de voogdij-kwestie, het belang van het kind is immers 

het hoogste doel. Mary Beth Whitehead bezegelde haar lot toen ze zich in de getuigenbank 

schuldig maakte aan verschillende leugens (beweren dat het kind biologisch van haar man is 

terwijl die 9 jaar geleden een vasectomie heeft ondergaan,…), de rechter meende dan ook 

dat het niet in het belang kon zijn van het kind op te groeien in dergelijke perfide omgeving. 

De achtergrond van de draagmoeder getuigde ook tegen haar: geen diploma middelbaar, 

vroeg huwelijk (16 jaar), de instabiele financiële situatie van het gezin Whitehead, het 

emotioneel instabiel gedrag tijdens de voogdijstrijd en de vlucht met het kind,… Zonder te 

beweren dat Mary Beth een slechte moeder zou zijn voor haar twee eigen kinderen, 

oordeelde de rechter toch dat het in het belang was van Baby M om op te groeien in de 

stabiele omgeving die de Stern’s haar konden bieden. 

Beroep in de zaak Baby M (14 september 1987)
106

 

In het beroep werd de beslissing van rechter Sorkow omgevormd: commercieel draagmoederschap is 

niet legaal. Het bleef echter in het belang van het kind om het onder het gezag van de Stern’s op te 

voeden en hen bijgevolg de voogdij toe te kennen. Mary Beth Whitehead werd echter erkend als de 

“moeder” van Baby M en kreeg bezoekrecht. De adoptie door Elisabeth Stern werd ongeldig 

verklaard, het was immers deze adoptie die het Hof tegen de borst stootte: er werd betaald voor een 

adoptie en elke partij was ervan op de hoogte. Het Hof beschouwt dit als babyhandel. 

 

Johnson vs Calvert (1993)
107

 

We zien in dit voorbeeld van rechtspleging dat de draagmoeder meent dat zij het recht heeft om het 

biologisch- eigen kind van de wensouders, dat ze al 9 maanden droeg, op te eisen. Ze bedong de 

ouderschapsrechten en de voogdij. De rechtbank in eerste aanleg was echter van mening dat zij, als 

draagmoeder, geen enkel recht had op het kind. Zeker daar de draagmoeder een zwarte, arme 

vrouw was en het welgestelde wenskoppel bestond uit een blanke wensvader en Filippijnse 

wensmoeder, was het in het belang van het kind om onder de hoede van de wensouders opgevoed 

te worden (deze motivatie gaf aanleiding tot behoorlijk wat controverse). Daarnaast beschouwde de 

rechter de draagmoederschapsovereenkomst als geldig en afdwingbaar in rechte.  

De uitspraak werd bevestigd door het California Supreme Court. Het Hof meent dat er, afgeleid uit de 

California Family Law Code, twee manieren zijn om het moederschap te bewijzen: 

1. door te bewijzen dat men bevallen is van het kind; 

2. door het aan te tonen via DNA- onderzoek dat men de biologische moeder is van het kind. 

In deze zaak zien we echter dat beide vrouwen, zowel de draagmoeder als de wensmoeder, kunnen 

bewijzen dat ze de “moeder” zijn. Volgens het Hof is de moeder de vrouw die voor ogen had om: 

"bring about the birth of a child that she intended to raise as her own -- is the natural mother under 

California law." 

De wensmoeder zal dus de juridische moeder van het kindje zijn. 
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 D.M. BARTELS en R. PRIESTERS en E. VAWTER en L. CAPLAN, Beyond baby M, ethical issues in new reproductive techniques, New 
York, Humana Press Inc, 1990, p. 190-194. 
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 D.L SPAR, “For love and money: the political economy of commercial surrogacy”, Review of International Political 

Economy 2005-12, p. 298; P.M. PINKERTON (THE AMERICAN SURROGACY CENTER), 2001, Surrogacy and egg donation law in 

California, http://www.surrogacy.com/legals/article/calaw.html, 2 maart 2008, online. 
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6.2.3.2. Evaluatie van de bestaande wetgeving108 

We zien dat zelfs in de landen waar men een uitgebreide wetgeving heeft uitgewerkt, dat deze niet 

zonder kritiek blijft. Zo vonden we een evaluatie van de wetgeving in het Verenigd Koninkrijk 

geschreven door Louisa Ghevaert, een Britse advocate gespecialiseerd in vruchtbaarheid- en 

ouderschapsrecht. Ze schreef in 2010 haar evaluatie van de bestaande wetgeving; het laatste 

parlementaire evaluatierapport dateert immers al van in 1997, in het Brazier Report. Hierin werd er 

getracht te analyseren waarom draagmoederschap nog steeds zo een controversieel punt was, ook 

droegen het rapport een aantal veranderingen aan waarmee er tegemoet werd gekomen aan de 

meest voorkomende bezwaren: 

� Alle betalingen die de voorgeschreven tegemoetkomingen overschrijden of omzeilen 

moeten verboden worden. Momenteel slagen wensouders er immers in om meer uit te 

keren dan de zwangerschap eigenlijk gekost heeft aan de draagmoeder, er is dan sprake van 

commercieel draagmoederschap. De gecommercialiseerde vorm van draagmoederschap is 

uitdrukkelijk verboden in het VK, de wensouders lopen dan ook het risico vervolgd te 

worden. Ze lopen echter, in het overgrote deel van de gevallen, op de fijne lijn tussen 

legaliteit en wederrechtelijkheid doordat de wetgeving niet concreet genoeg is in zijn 

voorschriften omtrent de financiële vergoeding. 

� De bemiddelingsbureaus (bv. COTS) zouden een goedkeuring moeten aanvragen bij het 

Departement Gezondheidszorg. Zij zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een richtlijn 

die de belangen van de wensouders, de draagmoeder alsook de belangen van het 

(ongeboren) kind beschermt. Deze richtlijn zal dienen als basis voor de preliminaire 

screening van de bureaus. 

� De oude wetgeving moet vervangen worden door een duidelijkere en meer uitgewerkte 

Surrogacy Act. 

� Het ‘parental order’ mag alleen verstrekt worden door de High Courts, zij moeten hierbij de 

beleidslijnen respecteren die opgenomen zijn in de nieuwe Surrogacy Act. 

Er werd niets gedaan met het rapport, toch hadden ze hiervoor de uitgelezen kans bij het opstellen 

van de Human Fertilisation and Embryology Act, in 2008. In deze nieuwe Act werd echter de oude 

wetgeving bevestigd; de bemiddelingsbureaus die functioneren als VZW opereren legaal in het VK,… 

Wel werden de voorwaarden naar de wensouders aangepast: het draagmoederschap staat nu ook 

open voor ongehuwde koppels en koppels van hetzelfde geslacht. 

Louisa Ghevaert ziet deze houding van de wetgever als een gemiste kans, de te adresseren 

probleemzones zijn volgens haar: 

� De regels van het ouderschap doordat geen van beide wensouders automatisch 

ouderschapsrechten verkrijgt na de geboorte, verblijft het kind in een rechtsonzekere 

schemerzone. De wensouders mogen noch de verantwoordelijkheid dragen, noch kan men 
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 L. GHEVAERT, 2010, Why surrogacy law needs reviewing, http://www.gambleandghevaert.com/page/Why-surrogacy-law-
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ministers of current arrangements for payment and regulation. Report of the review team, 
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maart 2010, online. 
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hen verantwoordelijk stellen voor het kind dat zij zelf ‘besteld’ hebben. Daarnaast 

beschikken ze niet over de bevoegdheid om beslissingen te nemen over het welzijn van hun 

kind in de eerste maanden. 

� Getrouwde status van de draagmoeder in de wetgeving zijn er verschillende juridische 

gevolgen gekoppeld aan de getrouwde status van de draagmoeder, het proces wordt in dit 

geval bemoeilijkt en valt duurder uit. Dit voortvloeisel uit de bestaande wetgeving creëert 

een kunstmatige situatie waarin wensouders fervent op zoek gaan naar ongetrouwde 

draagmoeders. Er wordt op dat moment geen rekening gehouden met de geschiktheid, de 

stabiliteit van de draagmoeder en het al dan niet bestaan van een goed sociaal vangnet voor 

de draagmoeder (waardoor ze het proces beter aankan en er minder risico is op 

psychologische problemen, een extreme binding met het kind,…). 

� Parental order de voorwaarden waaraan men moet voldoen om een parental order te 

verkrijgen zijn niet opgesteld vanuit het belang van het kind, daarnaast zijn ze ook strikt. Een 

voorbeeld hiervan is het absolute veto waarover de draagmoeder en haar echtgenoot 

beschikken, wanneer zij het kind niet willen afstaan kan de rechtbank daar in deze fase niets 

aan doen (soms gebruiken draagmoeders dit absolute veto om wensouders geld te 

ontfrutselen), een ander voorbeeld is de termijn van 6 maand waarbinnen de aanvraag moet 

ingediend zijn, de rechtbank beschikt niet over de bevoegdheid deze termijn te verlengen 

(ook niet in geval van overmacht). 

� Internationale conflicten er bestaat nog geen internationale richtlijn omtrent 

‘draagmoederschap over de grenzen heen’, het kind bevindt zich dan ook in een bijzonder 

kwetsbare situatie. Het wordt dringend tijd dat men de realiteit van internationaal medisch 

toerisme erkent en regelt. 

� Financiële compensatie momenteel voert men een vrij minieme controle op de financiële 

compensatie voor de draagmoeder, daarnaast is de enige sanctie de niet-verkrijging van het 

‘parental order’. Hiermee wordt enkel het kind gestraft. Het lijkt een algemeen aanvaarde 

stelling dat commercieel draagmoederschap verboden moet worden maar het lijkt Louisa 

Ghevaert nodig de discussie te heropenen, zeker in het licht van de verschuivende 

internationale visie. 

� Getrouwde status van de wensouders op dit moment komen enkel koppels in aanmerking 

voor draagmoederschap. Het lijkt ons achterhaald dat single ouders uit de boot vallen. Zij 

mogen immers wel reeds adopteren of een kind krijgen door donor inseminatie. Het is 

bijzonder verontrustend dat de wet niet voorziet in een regeling in het geval dat een van de 

wensouders onverwacht alleen valt doordat de partner overlijdt of wanneer het wenskoppel 

scheidt gedurende de zwangerschap. 

� Rechten wensouders na de geboorte van het kind de wensouders hebben momenteel geen 

recht op zwangerschapsverlof, een zwangerschapsuitkering of bescherming van de 

werkgelegenheid. De draagmoeder heeft daarentegen recht op al het voorgaande. Het is 

nodig na te gaan hoe we de gezondheid van de draagmoeder kunnen vrijwaren en hoe we 

dezelfde kans kunnen geven aan wensouders als aan gewone ouders om tijd door te brengen 

met hun kind.  

� Discriminatie we wierpen op dat draagmoeders anders behandeld werden dan gewone 

koppels die beroep doen op embryo-opslag; zij konden de embryo’s immers voor een minder 

lange periode opslaan (dit tot oktober 2009). We zijn gelukkig dat de Minister van 
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Gezondheid in september 2009 een wijziging aanbracht in de wetgeving waardoor deze 

discrepantie werd weggewerkt. 

Uit beide evaluatiebronnen kunnen we concluderen dat een tussentijdse analyse van de stand van 

zaken noodzakelijk is en dat ook België die taak ter harte moet nemen wanneer zij een wetgeving 

implementeren. We leren verder dat richtlijnen van gespecialiseerde comités van bijzondere waarde 

zijn en dat er niet zomaar aan voorbij mag worden gegaan. 

6.2.4. Evaluatie buitenlandse wetgeving109 

Door de grondige rechtsvergelijkende studie zijn we in staat een waardeoordeel te vormen over de 

wetgevingssituaties in de andere landen. Het uiteindelijke doel van deze masterproef is het schrijven 

van een wetsvoorstel, het is dan ook noodzakelijk lessen te trekken uit de initiatieven die ons zijn 

voorgegaan. De informatie verkregen uit de doorlichting integreren we tot een overzichtstabel. Dan 

stelt zich de vraag wat we meenemen naar het wetsvoorstel en welke situaties we willen vermijden. 

Vooreerst motiveren we waarom we niet kiezen voor een algemeen verbod op draagmoederschap 

(zoals in Zwitserland, Turkije, Saoedi-Arabië,..) en  draagmoederschapsovereenkomsten (zoals 

gehanteerd in Frankrijk, Spanje,Duitsland,…) maar voor ‘het reguleren zonder aan te moedigen’. We 

namelijk afleiden dat in landen met een algemeen verbod er meer problemen zijn dan in de landen 

die draagmoederschap, al is het alleen de ideële vorm, hebben gelegaliseerd. Mensen gaan heel ver 

om hun kinderwens te vervullen, de praktijk verdwijnt naar het illegale circuit of de koppels zoeken 

soelaas in het buitenland110. In beide gevallen wordt men geconfronteerd met een aantal juridische 

problemen: 1. het is heel gemakkelijk om via kunstmatige inseminatie aan thuisbevruchting te doen, 

hiervoor is het niet nodig om zich te bewegen in het ziekenhuismilieu en zal het draagmoederschap 

plaats kunnen vinden zonder medisch, psychologisch, juridisch toezicht. Er is dan ook voor geen van 

de partijen bescherming. Zeker het belang van het kind is er niet mee gediend; de draagmoeder kan 

op elk moment terug komen op haar beslissing, indien men wilt dat het kind op naam staat van de 

wensmoeder moet men zich in België bijvoorbeeld schuldig maken aan sis-kaartfraude (de 

draagmoeder geeft de sis-kaart van de wensmoeder af aan de balie op het moment dat ze 

binnengaat om te bevallen), … In het tweede geval, een oplossing zoeken via het buitenland, worden 

we geconfronteerd met zowel juridische problemen als met een aantal indringende ethische vragen. 

We starten met de analyse van de juridische problemen:  

� De wensouders worden vermeld op de geboorteakte als juridische ouders, dit sluit niet alle 

problemen uit bij terugkeer naar eigen land. Wanneer de ambtenaar bedenkingen heeft 

omtrent de omstandigheden van de geboorte erkent hij de certificaten niet (we hebben een 

geval in Frankrijk van in 2002, waarin de geboorteakte niet erkent werd en een zaak in 

Oostenrijk waarin werd beslist dat geen van de partijen over de nodige bevoegdheid 

beschikte om een dergelijke medische behandeling goed te keuren111). Deze weigering tot 

erkenning gaat in tegen het ‘belang van het kind’. 
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� Samen met het verbod op de draagmoederschapovereenkomsten mag ook de 

hoogtechnologische vorm van draagmoederschap verboden worden ( IVF). Dit is nochtans de 

minst controversiële vorm, door de gemakkelijker te voeren controle. Zoals we hierboven 

reeds aanhaalden heeft het behoorlijke consequenties voor de partijen om gebruik te maken 

van de laagtechnologische vorm (kunstmatige inseminatie): minder bescherming, verglijden 

in illegale praktijken,…  

De ethische overwegingen112 zijn ondermeer: hoe komt het dat vooral ontwikkelingslanden het 

commerciële en ideëel draagmoederschap hebben gelegaliseerd? Is dit voor de wetgever en de 

regering een nieuwe manier om zijn bevolking uit te buiten of meent men dat het draagmoederschap 

dient ter bevordering van het welzijn van de bevolking, het ultieme nieuwe exportproduct? De 

naslagwerken lijken vooral de laatste thesis te ondersteunen113. In sommige gevallen kiezen vrouwen 

gewoon voor de minst erge vorm van uitbuiting, daar ze geen keuze hebben tussen een correcte 

behandeling en gebruikt worden. Zij zien het draagmoederschap als een manier om hun gezin 

vooruit te helpen. We mogen niet vergeten dat commercieel draagmoederschap uitbuitend kan zijn 

van karakter. Stephen WILKINSON
114 meent dat alleen sprake is van uitbuiting wanneer er voldaan 

wordt aan volgende drie premises: 

1. Draagmoederschap moet onderbetaald zijn. 

2. Draagmoederschap trekt vooral (lees: alleen) arme vrouwen aan. 

3. De ‘welzijnsveronderstelling’: hier gaat men uit van het feit dat de toestemming van een 

arme vrouw minder waard is dan de toestemming van een vrouw die geen financiële 

moeilijkheden heeft. 

WILKINSON is van mening dat het perfect mogelijk is om het draagmoederschap op niet-uitbuitende 

manier te regelen, wanneer een genereus minimumbedrag wordt gegarandeerd door de overheid. 

Daarnaast vonden we de visie van een deel van de Warnock commissie115 . Zij argumenteert dat: “ bij 

het ontbreken van mogelijkheden om adequaat advies te krijgen, worden overeenkomsten gesloten 

zonder medische of raadgevende ondersteuning. (…) dus, legalisering moet erin voorzien dat het voor 

paren die vastbesloten zijn om over te gaan tot draagmoederschap, dit op een zodanige manier kan 

dat de kans op schade van hun belangen, de belangen van de draagmoeder en meest belangrijk, de 

belangen van het kind dat geboren gaat worden, zo klein mogelijk is”.  

Hun uitgangspunt leunt aan bij dat van ons: niet verbieden maar streng reglementeren. Ze erkennen 

daarnaast de noodzaak van een gedegen bescherming voor alle partijen.                                                 

We wensen het draagmoederschap te reguleren zonder het aan te moedigen. 

Overzichtstabel:

                                                           
112

 D. MORGAN, “The bleak house of surrogacy: Broidy v. St Helen’s and knowsley health authority”, Feminist legal Studies 
2001-9, p. 58; V.E. MUNRO, “Surrogacy and the construction of the maternal – foetal relationship: The feminist dilemma 
examined”, Res publica 2001, p. 21; J. JOHNSON, 2009, Draagmoederschap- Een geschenk van de moderne wetenschap, 
http://nl.articlesnatch.com/Article/Surrogacy---A-Gift-Of-Modern-Science/743632, 3 oktober 2009, online. 
113

 S. WILKINSON, “The exploitation argument against commercial surrogacy”, Bioethics 2003-17, p. 174-178. 
114

 S. WILKINSON, “The exploitation argument against commercial surrogacy”, Bioethics 2003-17, p. 184-187. 
115

 PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE RAAD VAN EUROPA, 2004, Draagmoederschapovereenkomsten in Europa en 

wereldwijd: Medische, sociale, ethische en juridische aspecten. Situatie en vooruitzicht, 
http://www.freya.nl/web_draagmoeder/Draagmoederschapovereenkomsten.pdf, 13 maart 2010, online. (p. 20) 
 



 

Masterproef Valcke Lien “Wanneer een andere vrouw je kind draagt”                                                              
    

6.2. Rechtsvergelijkende studie 86 

                                                           
116

 Zie later: 6.3.1.1.2. Voorwaarden draagmoeder 

Land  Bemiddeling 

 

 

Pos                               Neg 

0vereenkomst 

 

 

Pos                                   Neg 

Voorwaarden  

Draagmoeder 

Wensouders 

Pos                                  Neg 

Adoptie 

 

 

Pos                 Neg 

Andere 

 

 

Pos               Neg 

Nederland 

 

Het verbod op 
commerciële 
bevordering van 
draagmoedersc
hap, het 
uitgangspunt 
van onze 
wetgeving is 
reguleren 
zonder aan te 
moedigen. 

 Het feit dat er een 
overeenkomst mag 
opgemaakt worden 
die (voor het 
grootste deel) 
afdwingbaar is. 
 
De 
onafdwingbaarheid 
van die aspecten 
staat momenteel 
ter discussie. 

Het feit dat 
sommige 
onderdelen van de 
overeenkomst niet 
kunnen 
afgedwongen 
worden, het zijn 
immers vaak de 
meest essentiële 
bestanddelen; bv 
het verplicht 
afgeven van het 
kind aan de 
wensouders. 

De leeftijdsgrenzen. 
 
Het verbod op 
reclame. 
 
Het feit dat de 
wensouders en 
draagmoeder de 
Nederlandse 
nationaliteit hebben: 
dit maakt dat er geen 
taalbarrière is dus alle 
partijen zijn altijd 
correct ingelicht,dit 
maakt dat je niet kan 
contracteren met 
vrouwen uit 
derdewereldlanden 
(extreme uitbuiting 
vermijden). 

Commercieel 
draagmoederschap 
absoluut verboden. 
 
Vastleggen dat er 
alleen beroep gedaan 
mag worden op een 
familielid of goede 
vriendin. Dit is een 
gevolg van het verbod 
op commercieel 
draagmoederschap 
maar beperkt de 
mogelijkheden van de 
wensouders op een 
extreme manier. 
Daarnaast zijn er veel 
wetenschappelijke 
onderzoeken die 
uitwijzen dat er meer 
problemen zijn met 
familieleden (en 
vrienden) dan 
wanneer er beroep 
gedaan wordt op een 
draagmoeder die ze 
niet kennen 
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. 

De zorg mag 
direct 
opgenomen 
worden 
door de 
wensouders
. 

ensouders  
mogen die 
zorg enkel 
opnemen 
wanneer ze 
toestem-
ming 
hebben van 
de raad der 
kinderbe –
scherming. 
 
Ontheffing 
ouderschap 
draagmoed
er door 
rechtbank. 
 
Pas na 1 
jaar zorg 
kan de 
adoptieproc
edure 
gestart 
worden. 

 Er bestaat 
enkel een 
richtlijn, 
geen wet-
geving. 

VK Mag wel 
wanneer de 
agentschappen 
zijn opgericht 
als VZW 

Verbod op 
bemiddeling 

Er wordt beslist in 
het belang van het 
kind 
 
Tussen partijen 
verplichte  

De overeenkomsten 
zijn niet juridisch 
afdwingbaar 

 Geen voorwaarden 
opgenomen 

De 
voorwaarde
n waaraan 
de 
wensouders 
moeten 

De aanvraag 
van het 
‘parental 
order’ is 
noodzakelijk 
 

 Niet bepaald 
wat de 
“echte 
kosten” van 
de 
zwangersch
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overeenkomst. Er 
wordt aangeraden 
om een notaris in 
te schakelen. Het 
beroep op de 
notaris lijkt ons 
noodzakelijk, zeker 
in het kader van 
juridisch 
afdwingbare 
overeenkomsten. 

voldoen zijn 
over het 
algemeen 
als positief 
te 
beschouw-
en. 
 
Artificiële 
bevruchting
, omdat er 
zo een 
betere 
controle 
mogelijk is 
op het 
draagmoed
erschap. 

De aanvraag 
moet 
binnen de 6 
maand na 
geboorte, er 
gaat weer 
veel te veel 
tijd over 
naar onze 
mening. 
 
Het 

absolute 

vetorecht 

van de 

draagmoed

er. 

ap zijn 

Oostenrijk     Alleen voor koppels 
die geen andere 
mogelijkheid meer 
hebben. 
 
Het inschakelen van 
een notaris. 
 
Het voorleggen van 
een bewijs van 
grondige voorlichting 
(ter bescherming van 
elke partij!). 

    De 
verplichting 
van de 
ouders om 
het kind in 
te lichten 
over zijn 
herkomst. 
Dit is niet 
bepaald in 
het kader 
van adoptie 
bij ons, wij 
zien dan ook 
geen 
noodzaak 
het hier wel 
te 
verplichten. 
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Rusland   Wettelijk verplichte 
geïnformeerde 
vrijwillige 
instemming van alle 
partijen. 
 
Het verplicht 
opnemen van het 
kind door de 
wensouders (dit is 
enkel positief 
wanneer de 
wensouders tijdens 
de zwangerschap 
inspraak hebben 
gehad in het geval 
van handicap). 

De draagmoeder 
heeft op elk 
moment het recht 
om terug te komen 
op haar beslissing 
en het kind alsnog 
te houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze drie zaken 
samen geven de 
draagmoeder te veel 
macht 

Draagmoeder mag 
niet genetisch 
verwant zijn met het 
kind. 
 
 

Wensouders moeten 
getrouwd zijn. 

De 
documen-
ten die het 
wenskoppel 
moet 
voorleggen 
bij aangifte 
van de 
geboorte. 
 
Toestem-
ming van de 
draag-
moeder kan 
pas na de 
geboorte 
gegeven 
worden. 

  Prijs draag-
moeder-
schap wordt 
bepaald 
door de 
markt. 
 
Bescher-
ming draag- 
moeder 
primeert, 
alle partijen 
moeten in 
gelijke mate 
beschermd 
worden. 
 
Laag-
technolo-
gisch niet 
geregeld. 
 
Draag-
moeder 
beslist over 
abortus. 

USA Bemiddelings-
bureaus zijn 
toegelaten. 

Mogen ook 
commercieel 
zijn, niet 
noodzakelijk 
opgericht als 
VZW. We zien 
dat deze 
bureaus in 
Amerika het 
draagmoeder-
schap echt 
promoten, ze 
hebben dan ook 
sterk 

Afdwingbaar door 

toetsing van 

rechter. 

 

Wensouders 

mogen opzeggen 

tot zwangerschap. 

 

Draagmoeder mag 

enkel binnen de 

eerste 180 dagen 

van de 

zwangerschap 

opzeggen  

De draagmoeder is 
natuurlijk wel 
zwanger van 
andermans kind op 
het moment dat ze 
afziet van de 
overeenkomst 
tijdens die eerste 
180 dagen. 

 Geen voorwaarden  De 
wensouders 
zijn de 
juridische 
ouders bij 
de geboorte 
van het kind 
(dit is 
gewoon een 
bevestiging 
van het 
biologisch 
ouderschap)
. 

 Ook 
alleen
staan
den 
en 
homo
seksu
ele 
koppe
ls 
krijge
n 
toega
ng 
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commerciële 
motieven. 

We zijn van mening 
dat het positief is 
dat alle partijen een 
begrensde 
bedenkperiode 
krijgen, dit creëert 
een situatie van 
rechtszekerheid en 
een transparante 
verhouding tussen 
de wensouders en 
draagmoeder. Ze 
weten op elk 
moment van de 
overeenkomst waar 
ze zich aan kunnen 
verwachten. 

Oekraïne Bemiddeling is 
toegelaten. 

 Afdwingbaarheid 
van de 
overeenkomst. 
 
Wettelijke regeling 

is zo uitgewerkt dat 

een overeenkomst  

niet noodzakelijk 

is: 

� Wensouders 
beslissen over 
het lot van de 
embryo’s. 

� Draagmoeders 
staan onder 
controle van 
agentschappen 

Draagmoeder kan 
zeker geen afstand 
doen; we zijn niet 
zeker of deze 
extreme invalshoek 
gezond is, een 
beperkte 
bedenktijd moet 
bestaan. We 
hebben hier immers 
te maken met 
mensen. Waar we 
zien dat de 
draagmoeder te 
veel beschermd 
wordt in Rusland, 
zien we dat ze hier 
geniet van een (te) 
geringe 
bescherming. 

Heel waardevolle 
voorwaarden. 

Alleen het ontbreken 
van leeftijdsgrenzen 
voor de wensouders 
is een lacune naar 
mijn mening. Deze 
voorwaarden mogen 
minder strikt zijn dan 
de 
leeftijdsvoorwaarden 
voor de draagmoeder 
maar er moeten 
grenzen zijn. Dit is in 
het belang van het 
kind en de 
wensouders. 

De 
wensouders 
staan 
vernoemt 
op de 
geboorte-
akte, zij 
moeten 
hiervoor 
geen actie 
onder-
nemen. 

 Ook 
alleen
staan
den 

Selectie van 
geslacht 
gaat 
 
Het max 
aantal 
ingeplante 
embryo’s 
ligt op 4/ Dit 
is  te veel 
naar onze 
mening, 
zeker 
wanneer we 
de 
wetgeving 
op artificiële 
voortplan-
tings-
technieken 
zouden 
gebruiken 
als basis 
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Ter informatie: De zaken die door ons in het blauw werden gezet zijn elementen waar we uw aandacht op willen vestigen. Dit vooral in het kader van de uitwerking van het eigen wetsvoorstel, 
zie 7.2. Wetsvoorstel. 
 

 
 
 

voor het 
wetvoorstel. 

India Bemiddeling 
mogelijk. 
 
Draagmoedersc
hap is enkel 

mogelijk onder 

supervisie van 

ART klinieken. 

 Geïnformeerde 
toestemming alle 
partijen. 
 
Financieel vangnet 

voor het kind 

indien de 

wensouders 

zouden overlijden, 

in geval van 

scheiding of indien 

ze het kind niet 

willen.  

 

Levensverzekering 

voor de 

draagmoeder. 

 Heel waardevolle 
voorwaarden, te 
overwegen voor het 
wetsvoorstel. 
 
Door de bepaling dat 
‘minimum één van de 
wensouders 
biologisch verwant 
moet zijn met het 
kind’ worden 
homoseksuele 
koppels niet 
uitgesloten. 

 Wensouder
s zijn de 
juridische 
ouders en 
dit wel 
vanaf dag 1. 
 
Ze staan, 
zonder actie 
te onder-
nemen, op 
de 
geboorte-
akte als de 
ouders. 

 Bij 
abort
us 
moet
en de 
bepa-
lingen 
van 
de 
abor-
tus-
wet 
geres
pec-
teerd 
wor-
den. 

Geen max 
bepaalt met 
betrekking 
tot het 
aantal in te 
planten 
embryo’s. 
 
Niet alleen 
voor 
koppels die 
echt geen 
kinderen 
kunnen 
krijgen. 
 
Selectie op 
geslacht is 
niet 
uitgesloten. 
 

Georgië Positief: Het bedrag dat men mag betalen voor draagmoederschap werd wettelijk beperkt 

Nieuw- Zeeland 

Argentinië 

Positief:  De case-by-case benadering is een interessante invalshoek. Zeker wanneer we dat samenvoegen met de regeling in de USA waar de overeenkomsten pas afdwingbaar zijn na de 
controle van een rechter. Het lijkt ons belangrijk dat de overeenkomst eerst getoetst wordt door een hogere, gespecialiseerde instantie. Dit gebeurt op basis van de concrete, voorliggende 
feiten. 



 

6.3. De verschillende juridische en feitelijke facetten voor de actoren 

in de verschillende fasen van het draagmoederschap 
We besloten na de evaluatie van de buitenlandse wetgeving het commercieel draagmoederschap 

niet te verbieden; de verdere uiteenzetting zal dan ook vanuit dit uitgangspunt worden geschreven. 

Toch laten we niet na de standpunten te nuanceren en uit te dagen door middel van divergerende 

literatuur. We bouwen deel 3 van hoofdstuk 6 op aan de hand van 3 stadia; voor, tijdens de 

zwangerschap en postzwangerschap. Binnen elk stadium komen we, na het geven van illustraties de 

wettelijke bepalingen en theoretische achtergrond, tot een conclusie (blauwe kaders). Deze 

conclusies zullen fungeren als de bouwstenen voor het wetsvoorstel 

6.3.1. Voor de zwangerschap 

Draagmoederschap, je begint er niet onbezonnen aan. Voor er sprake kan zijn van een bevruchting 

doorloopt het wenskoppel verschillende stadia; de vaststelling van de vruchtbaarheidsproblematiek, 

het proberen van de meer doorsnee artificiële vruchtbaarheidstechnieken (Kunstmatige inseminatie, 

IVF) en wanneer deze falen: de realiteit een plaats geven als koppel. Na de verwerking kiezen koppels 

ervoor om hun kinderwens op te bergen, over te gaan tot adoptie of …om beroep te doen op een 

draagmoeder. Het is aan de Belgische wetgever om te bepalen in welke gevallen het koppel dit als 

volwaardige optie mag zien, hoe zij de eerste stappen moeten en mogen nemen en welke 

begeleiding zij dienen te genieten. Naast de regeling van de meer menselijke kant moet er ook 

grondig nagegaan worden hoe de financiële kant geregeld moet worden, hoe men staat tegenover 

draagmoederschapovereenkomsten, hoe deze laatste mogen gebruikt worden en wat men er in 

dient op te nemen,… Bij de behandeling van elk thema streven we naar een, evenwichtige en 

vergaande, bescherming van de drie partijen; het kind, de wensouder(s) en de draagmoeder. 

6.3.1.1. Reclame en bemiddelingsbureaus 

6.3.1.1.1. Reclame 

Illustraties  

Draagmoeder117: de eerste advertentie betreft financiële motieven, de tweede meer altruïstische 

beweegredenen 

“hallo, 

 

ik ben Melissa, in juni 22jaar, ik heb een gezonde,flinke dochter, Kyenta, die in augustus 3 jaar wordt. 

Ik woon sinds november samen met mijn vriend waar ik al bijna 6 jaar bij ben in een appartementje. 

Ik hoor alsmaar meer over draagmoeders en koppels met een grote kinderwens die op natuurlijke 

wijze niet zwanger kunnen geraken. 

Ook lopen mijn rekeningen momenteel redelijk op en heb ik het 'alleen wonen' een beetje onderschat, 

voordien heb ik altijd bij mijn ouders gewoond. 

Ik werk 2,5 dagen per week in een klein klerenwinkeltje waar mijn maandloon ongeveer 300 euro zal 

                                                           
117

 MELISSA, 2008, Draagmoeder, http://forum.zappybaby.be/viewtopic.php?f=35&t=217676, 2 oktober 2009, online; 

SHANNON, 2010, Draagmoeder aangeboden, 
http://pub29.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=2476229170&frmid=245&msgid=1082774&cmd=show, 13 
maart 2010, online. 
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bedragen, daarom doe ik ook nog bijverdienste in een frituur. 

Maar toch zou ik nog iets meer willen doen zodat mijn 'financiële probleempjes' volledig voorbij zijn. 

En omdat ik zelf geen kindjes meer wil (dat is mijn eigen keuze, ik heb altijd maar 1 kindje gewild), zou 

ik graag een kinderloos koppel willen helpen. 

Want ik vond het wel fijn om zwanger te zijn, maar opnieuw een kindje opvoeden zou ik niet zien 

zitten. 

Ik ga hier nu niet heel 'mijn zwangerschapsverhaal' zetten om jullie een gedacht te geven over mijn 

leven, zodat ik jullie kan overtuigen van mijn eerlijkheid. 

Wel wil ik jullie erbij zeggen dat ik het serieus meen, ik wil geen fakers ofzo. 

Als je geïnteresseerd bent, laat mij dan iets weten en dan kunnen we eventueel een eerste 

'kennismaking' regelen via MSN en als het via MSN goed gaat kunnen we zo nog een volgende stap 

maken. 

Zo kunnen we elkaar leren kennen en bekijken hoe we alles kunnen laten verlopen, want voor mij is 

dit ook een nieuwe ervaring. 

Over de prijs en al de rest praten we dan ook, want uiteraard zou ik toch graag willen vergoed worden 

ook, doordat ik dit ook wil doen om uit mijn 'financiële probleempjes' te geraken. 

Ik hoop dat ik een eerlijk, tof koppel zal vinden die ik kan helpen en die ook mij zal kunnen helpen. 

 

Vriendelijke groetjes en hopend op een positief antwoord 

Melissa”  

  

“Lieve mensen, 
 
Ik ben een vrouw van 24 jaar en heb een zoontje van 2 jaar. Dit na een lange weg van IVF/ICSI. Ik heb 
het grote geluk gehad hierdoor wel zwanger te mogen worden en ik dank god nog iedere dag op mijn 
blote knieën voor dit enorme geschenk. 
 
Juist door deze lange medische weg, weet ik als geen ander hoe emotioneel en zwaar deze weg naar je 
allergrootste wens is. Ook heb ik meegemaakt dat het niet bij iedereen lukt. En dat er mensen zijn die 
om wat voor andere medische redenen niet zwanger kunnen worden. Ik deel mee in deze emotie. In 
de weg naar een mogelijke zwangerschap. De weg van hoop, angst en verdriet. 
 
Ik wil mij beschikbaar stellen als draagmoeder. Om iets te kunnen betekenen voor de mensen bij wie 
deze weg, of andere wegen, niet hebben gewerkt. 
 
Voor vragen, of uw verhaal, mail mij gerust. Ik ga geen beslissing nemen over 1 nacht ijs. Ik vind het 
een grote stap, waar ik een goed gevoel bij wil hebben. 
 
Hartelijke groet, 
S” 
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Wensouders118: de twee eerste voorbeelden zijn vrij vergaand en geen representatieve voorbeelden 

van de doorsnee advertentie, het derde voorbeeld geeft een meer doorsnee advertentie . 

“Lieve Lezer, 

We hebben een idee dat we graag hier op het forum kenbaar maken. 

Wij willen dolgraag onze liefde aan een kindje geven. Om medische redenen kan ik het kindje niet zelf 

dragen, daarom zijn we op zoek naar een lieve betrouwbare vrouw die ons kindje 9 maanden wil 

dragen. Het gaat om hoogtechnologisch draagmoederschap, dus het zaadje van wensvader en eitje 

van de wensmoeder. Het kindje is dus genetisch helemaal van ons en we willen alleen een nestje om 

het te dragen. 

Omdat we die topvrouw nog niet hebben gevonden, kwamen we met een idee het draagmoederschap 

te ruilen voor een nier van mijn kerngezonde aanstaande. Misschien is er in Nederland een man die 

ontzettend hard een nieuwe nier nodig heeft. En wil zijn vrouw in ruil voor een levende nier voor haar 

man ons nestje zijn voor 9 maanden. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat een zus of schoonzus dit voor 

een dierbaar familielid zoals haar broer, zwager, zus, vader, moeder, dochter, zoon wil doen. 

In het begin vonden we het een bizar idee, maar nu we hier langer over na hebben gedacht, vinden we 

het eigenlijk een heel goed idee. Natuurlijk kleven er ontzettend veel ethische, praktische, emotionele 

en juridische zaken aan die we moeten onderzoeken. Ook vinden we het belangrijk dat de 

draagmoeder gezond is, jonger dan 35 jaar is en zelf al een of meerdere kinderen heeft. En, misschien 

nog wel belangrijker, dat er een klik tussen de ontvanger van de nier, de draagmoeder en ons is. 

Wij willen graag een kindje en iemand anders krijgt er zijn of haar leven voor terug. 

Reacties zijn meer dan welkom. 

Hartelijke groet, 

Thijs en Valerie” 

“Hallo, 

 

Wij zijn een mindervalide stel dat heel graag een kindje wilt, maar we zijn nu zo'n 6 jaar verder en het 

is nog niet gelukt. We lopen ook al een paar jaar ziekenhuis in en uit, maar omdat wij dus mindervalide 

zijn willen ze ons niet verder helpen. 

 

Dus als u graag draagmoeder wilt zijn horen wij heel graag van u. 

 

Met vriendelijke groet, 

A & D” 

                                                           
118

 THIJS en VALERIE, 2009, Levende donornier in ruil voor draagmoederschap, 

http://orgaantransplantatie.startpagina.nl/prikbord/read.php?1401,9054313,9054313, 3 oktober 2009, online; A & D, 

2008, Draagmoeder gezocht voor een mindervalide stel, 

http://pub29.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=2476229170&frmid=245&msgid=821099&cmd=show, 3 

oktober 2009, online; M., 2010, Draagmoeder gezocht, 

http://pub29.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=2476229170&frmid=245&msgid=1083236&cmd=show, 13 

maart 2010, online. 

 

 



 

Masterproef Valcke Lien “Wanneer een andere vrouw je kind draagt”                                                            

6.3. De verschillende juridische en feitelijke facetten voor de actoren in de verschillende fasen van het 
draagmoederschap 

94 

“Draagmoeder gezocht  

Wij (M en L) zijn 33 en 37 jaar oud.  

Vanwege tragische omstandigheden is mijn baarmoeder tijdens de zwangerschap verwijderd. Hierdoor 

is ons kindje (nog niet levensvatbaar) overleden en hebben we niet de mogelijkheid om een nieuwe 

zwangerschap te realiseren.  

We zoeken dus een draagmoeder. Onze wens is heel groot en we zijn dus bereid er veel voor te doen. 

Wil je hier meer van weten neem dan contact op via de mail.” 

Spraakmakende advertenties119 

We vonden ook een aantal advertenties terug van de draagmoeder uit Leopoldsburg die in juni 2009 

in opspraak kwam doordat ze koppels tegen elkaar uitspeelde, loog over zwangerschap en 

verschillende miskramen,… We geven één advertentie weer waarin ze schrijft onder haar meest 

gekende alter ego: Snoopy. 

“Ervaren draagmoeder wil het nog is doen  

ben reeds draagmoeder geweest 

voor verder te praten kan je me best mailen 

 

grtj ” 

Theoretische behandeling 

We gaven een aantal illustraties omdat wij menen dat er geen mooiere manier bestaat om duidelijk 

te maken hoe ver mensen willen gaan voor een kind. De wensouders aan het woord laten geeft een 

extra dimensie, namelijk de menselijke, die in de discussie te weinig aan bod komt. Toch lijkt het 

verbod op reclame maken of zich vrijwillig, openbaar, aanbieden als draagmoeder algemeen 

aanvaard. Het is één van de minst controversiële aspecten dat dient behandeld te worden in een 

wetsvoorstel120 met betrekking tot draagmoederschap. Ook in het Verenigd Koninkrijk koos men 

voor een expliciete verbodsbepaling waardoor het verboden is:”reclame te maken op het internet of 

mede te delen dat je bereidt bent toe te treden tot een draagmoederschapscontract”. 

In België zien we dat er in de wetsvoorstellen werd opgenomen: 

3-1271/1 (art. 12) Behoudens wat betreft de bevoegde diensten van het Centrum reproductieve 

geneeskunde, bedoeld in het koninklijk besluit van 15 februari 1995 tot vaststelling van de programmatie-

criteria die van toepassing zijn op het zorgprogramma “reproductieve geneeskunde”, is het verboden: 

� … 

� Reclame te maken voor, het openbaar aanprijzen of promaten van het draagmoederschap via enig middel. 

� De wens om wensouder te worden kenbaar te maken via advertenties of andere media. 

Hij die deze bepalingen overtreedt, wordt gestraft met gevangenisstraf van vijf tot tien jaar en met een 

geldboete van 500 tot 20 000 euro of met een van die straffen alleen.  

3-1319/1 (art. 4) Het is verboden zich openbaar als draagmoeder bekend te maken of zich aan te 

bieden als draagmoeder en voor dat draagmoederschap een betaling te ontvangen. Niet naleving van deze 
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bepaling wordt gestraft met een gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar en met een geldboete van 

200 tot 2000 euro.  

3-1399/1 (art. 5) Reclame, in welke vorm ook, die erop gericht is een overeenkomst te sluiten als 

bedoeld in artikel 4 (draagmoederschapsovereenkomst) of die vrouwen ertoe aanzet genetisch verwante of 

genetisch niet verwante draagmoeder te worden, is verboden. 

4-557/1 (art. 4) Wordt bestraft met gevangenisstraf van drie tot vijf jaar en met geldboete van 1000 

euro tot 20000 euro, of een van die straffen alleen, hij die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, 

een aanbod doet of reclame maakt voor het misdrijf bedoeld in vorig artikel (commercieel draagmoederschap).

            

  (art.5) Wordt bestraft met gevangenisstraf van vijf tot tien jaar en met geldboete van 1.000 

tot 40.000 euro, of met een van die straffen alleen, eenieder die een persoon onder welke vorm ook betaalt, 

een dergelijke betaling voorstelt, reclame maakt voor een dergelijke betaling of daartoe goederen en diensten 

inruilt om het misdrijf bedoeld in artikel 354 (commercieel draagmoederschap) te plegen. 

4-633/1 (art. 5) Het is verboden op enigerlei wijze reclame te maken voor het draagmoederschap, 

het openlijk aan te prijzen of te promoten. Elke overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gestraft met 

gevangenisstraf van één tot vijf jaar en met geldboete van 500 tot 10000 euro. 

Wij sluiten ons aan bij de algemene trend en wensen een verbod op reclame te integreren in het 

wetsvoorstel. Daar wij het draagmoederschap (noch het commercieel, noch het ideëel) niet van de 

hand wijzen moet er wel voorzien worden in een manier waarop partijen met elkaar in contact 

kunnen komen. Dit komt aan bod in volgende de sectie 6.3.1.1.2. Bemiddelingsbureaus. Samengevat: 

we stellen voor te werken met overkoepelende instellingen, namelijk de bestaande fertiliteitcentra. 

Zij zullen over een bestand beschikken waarin draagmoeders en wensouders zich kunnen laten 

inschrijven. Zij zullen ook de matching voor hun rekening nemen. 

Naar onze mening is de bestraffing als misdaad (minimum 5 jaar gevangenisstraf en minimum 

geldboete van -26 x opdeciemen (2009:45)- 1170 euro) te zwaar, wij zien dit als een wanbedrijf. Een 

wanbedrijf is volgens artikel 1 van het Strafwetboek; het misdrijf, naar de wetten strafbaar met een 

correctionele straf. Artikel 25 van de Strafwet bepaalt dat: “De duur van de correctionele 

gevangenisstraf is, behoudens de in de wet bepaalde gevallen, ten minste acht dagen en ten hoogste 

vijf jaar”. De geldboete bij correctionele straffen bedraagt minimum -26 euro x opdeciemen- 1150 

euro. 

<<Reclame>>: het openlijk aanprijzen of promoten van draagmoederschap, gericht op het sluiten 

van een draagmoederschapsovereenkomst 

Het is verboden om zich als draagmoeder bekend te maken, zich aan te bieden als draagmoeder of  

<<reclame>> te maken voor het draagmoederschap. Dit verbod geldt enkel wanneer het ‘zich 

aanbieden als draagmoeder’ en het maken van de <<reclame>> gericht op het sluiten van de 

draagmoederschapsovereenkomst plaatsvindt buiten de gereguleerde centra. 

Elke overtreding van het eerst lid wordt bestraft met een gevangenisstraf van één tot vijf jaar en een 

geldboete van 1.500 tot 20.000 euro. 
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6.3.1.1.2. Bemiddelingsbureaus  

Illustraties 

We dragen een aantal voorbeelden aan om een beeld te schetsen van wat een bemiddelingsbureau 

doet en hoe zij draagmoederschap zien. 

USA: Surrogacy Solutions121 

Dit is een professioneel bemiddelingsbureau (dit wil zeggen dat ze niet opgericht zijn als VZW maar dit 

bedrijf uitbaten met een winstoogmerk) in Arkansas. De wetgeving in deze deelstaat is bij de meest 

gunstige van de USA. 

De zaakvoerder en oprichter, advocate Monica Mason, ziet de taak van het bemiddelingsbureaus als 

volgt: "Surrogacy Solutions helps fulfill the desires of many who long to create a family but are unable 

to do so alone. Through surrogacy and egg donation, we help our clients while ensuring that each 

surrogate mother and egg donor is well cared for and emotionally fulfilled. I consider it a privilege and 

an honor to help infertile persons know the joy of parenthood."  

Surrogacy Solutions matches and administers the relationship between people who would not 

otherwise find one another – those in need of assistance to create their family with those who desire to 

help people who cannot create their family alone. 

Ook geven zij op hun site ook vrij hoeveel de draagmoeders ontvangen als compensatie (14.000 en 

18.000 dollar), maar ze laten na informatie te verstrekken omtrent hun eigen prijzen en vergoedingen. 

Verschillende Amerikaanse bemiddelingsbureaus hangen een heel rooskleurig beeld op van het 

draagmoederschap; vooral naar de draagmoeder promoten ze het als het mooiste geschenk dat men 

wensouders kan geven. We verwijzen naar de sectie op de site waar ze vermelden dat ze 

draagmoeders zoeken: “Surrogate mothers who have given the gift of life to an infertile couple 

experience life-long satisfaction and increased self-esteem”. 

Oekraïne en Rusland: Assisted reproduction at surrogacy international122  

Dit kantoor opereert vanuit Kiev. Ze verstrekken de noodzakelijke informatie maar bespelen niet 

zozeer het gevoel van de potentiële wensouders of draagmoeders. 

Zo geven ze onder andere de prijs per IVF-cyclus: tussen de 6000 en 8000 euro, en delen ze mee dat 

de kosten in het geheel niet meer mogen bedragen dan 28000 euro (wettelijk bepaalt). 

Theoretische behandeling 

We starten met een slagzin die veelvuldig voorkomt in de internationale literatuur: 

“Een verschil in de graad van informatie die verstrekt wordt, geeft een machtsverschil
123” 

De taak van de bemiddelingsbureaus bestaat erin te garanderen dat alle partijen in staat zijn een 

geïnformeerde beslissing te nemen. Dit is echter niet het enige dat onder hun taakomschrijving valt; 
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zij zullen ook zorgen dat verschillende vormen van misbruik worden tegengegaan, ze doen een 

voorafgaande screening van de draagmoeder en de wensouders, verzorgen de juridische kant 

(opmaken van contract,…), controleren het gedrag van de draagmoeder tijdens de zwangerschap 

(psychologische controles, medische check-up, …), e.a. De agentschappen gaan soms voorbij aan een 

nauwkeurige informatieverstrekking omdat ze hun eigen doel nastreven, namelijk winst maken. In 

sommige gevallen zijn de wensouders het slachtoffers van misinformatie of bewuste weglating van 

informatie. Deze problematiek kan naar onze mening deels tegengegaan worden door commerciële 

tussenkomst te verbieden (zoals in de UK, Nederland, Duitsland,…). De bemiddelingsbureaus mogen 

in dit geval enkel opgericht zijn als VZW, hierdoor kunnen zij ten dienste staan van de partijen zonder 

het eigenbelang te laten primeren. 

De meest geproclameerde mening is dat de draagmoeder de zwakke partij is binnen de 

draagmoederschapsovereenkomsten, dit is echter niet altijd het geval. Er zijn twee fasen waarin de 

draagmoeder de wensouders probleemloos kan chanteren: 

1. Het moment nadat er vastgesteld is dat de draagmoeder zwanger is. Na het tijd- en 

geldrovende proces dat lijdt tot de conceptie zijn de ouders opgelucht, ze staan echter veel 

kwetsbaarder op dit moment dan voor de conceptie.  

2. Wensouders vormen vrij snel een innige band met het kindje, de draagmoeder staat dan ook 

heel sterk vanaf de eerste maanden van de zwangerschap (zeker daar er in deze maanden 

probleemloos kan overgegaan worden tot abortus). 

Er is een geval bekend uit Nederland waar de Britse draagmoeder abortus liet uitvoeren na een 

discussie met het wenskoppel; de draagmoeder wou meer geld (voorheen was de prijs van 40.000 

gulden overeengekomen). Dit is de ultieme illustratie van de machtspositie waarin de draagmoeder 

zich bevindt124. 

Het is dan ook de verantwoordelijkheid van het bemiddelingsbureau op te treden in de gevallen waar 

de wensouders problemen ondervinden, we denken aan volgende gevallen125: 

1. Er zijn vrouwen die het kind willen maar zo weinig mogelijk contact willen met de vader, dit 

zijn vrouwen die zich heel erg aangesproken zullen voelen tot het draagmoederschap. Ze 

zullen de betaling probleemloos aanvaarden maar hebben nooit de intentie om het kind af te 

geven. 

2. Er zijn vrouwen die een geschiedenis hebben van miskramen, zij zullen zich aangetrokken 

voelen tot het draagmoederschap. Ze zullen het proces zover doormaken dat ze zwanger 

geraken maar weten dat er een uitermate kleine kans is dat ze de zwangerschap zullen 

uitdragen. Ze incasseren het geld en gaan hun eigen weg. 

3. Een minder ernstig probleem stelt zich met betrekking tot de levensstijl; wensouders willen 

bijvoorbeeld dat de draagmoeder gedurende de zwangerschap niet rookt, geen drugs 

gebruikt en niet drinkt. Draagmoeder zullen zich daar niet altijd vrijwillig aan houden. 
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Ook de andere stelling, de draagmoeder is de zwakkere partij, wordt verdedigd in de literatuur: 

De draagmoeders ‘verhandelen’ een goed dat weinig waarde heeft buiten het contract126; het is 

dus mogelijk dat de wensouders, na een geslaagde conceptie, plots niet meer het volle bedrag 

willen betalen. De draagmoeder bevindt zich op dat moment in een zwakkere 

onderhandelingspositie. Naar onze mening is de ‘illustratie van de draagmoeder die abortus uit 

liet voeren’ tegengewicht voor dit argument, de draagmoeder heeft de controle over de 

verwezenlijking van de grootste wens van het wenskoppel. Ook zullen veel wenskoppels 

weigerachtig staan ten opzichte van agressieve onderhandelingen omdat ze de zwangerschap 

van de draagmoeder niet in gevaar willen brengen. 

We kunnen uit beide pleidooien afleiden dat het belang van een onpartijdige derde niet te 

onderschatten is. We wensen hier nogmaals te wijzen dat het onontbeerlijk is dat de onpartijdige 

derde zelf geen belangenagenda heeft. Het bemiddelingbureau dient deze vormen van misbruik en 

de asymmetrische informatieverstrekking te voorkomen. Dit doen zij door begeleiding te verzorgen 

gedurende het hele proces: 

Zoektocht naar draagmoeders 

De kosten en vereiste inzet voor en bij de wensouders liggen bijzonder hoog wanneer ze zelf op zoek 

zouden gaan naar een draagmoeder. De wensouders dienen eerst uit te zoeken of deze vrouwen 

bestaan, hoe men hen kan contacteren, ze moeten uitzoeken of de aspirant-draagmoeders wel 

voldoen aan het ‘eisenpakket’. In veel landen is het reclame maken voor draagmoederschap 

verboden en ook het profileren als wensouder is verboden, deze zoektocht is dan ook geen 

evidentie. De agentschappen127 of bemiddelingsbureaus zullen deze taak op zich nemen, ze 

verzamelen een bestand van vrouwen die draagmoeder willen zijn, ze schetsen een profiel van deze 

vrouwen en onderwerpen hen aan een psychologische en medische controle. Wensouders kunnen 

dan met een iets geruster hart aan het proces beginnen, de eerste hordes werden genomen door 

een onafhankelijke instelling die strenge normen hanteert bij de aanvaarding van vrouwen in hun 

bestand. 

Het proces dat doorgaans doorlopen moet worden door een draagmoeder omvat volgende stappen: 

� Een telefonisch gesprek waarin ze beoordeeld wordt. 

� Een persoonlijk interview. 

� De aspirant-draagmoeder dient een aanvraag in. Deze omvat een vragenlijst is die polst naar 

hun achtergrond. Ze moet kunnen aantonen dat ze de volledige steun heeft van haar 

echtgenoot, of in het geval dat ze niet getrouwd is, dat ze een behoorlijk sociaal netwerk 

heeft dat haar kan opvangen zo nodig 

� Wanneer deze testen met succes zijn afgelegd volgt een psychologisch onderzoek 
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De voorwaarden waaraan de draagmoeder moet voldoen, gerapporteerd door commerciële 

agentschappen in Californië128: 

� Leeftijd: tussen de 21 en 35 jaar oud. 

� Draagmoeder moet al kinderen hebben. 

� De draagmoeder mag geen zware financiële problemen hebben. 

� De draagmoeder moet getrouwd zijn. 

� Er wordt een background-check uitgevoerd: kijken of draagmoeder geen crimineel verleden 

heeft,… 

� … 

Ook de wensouder(s) moeten zich onderwerpen aan een uitgebreide screening. De voorwaarden 

waar de wensouder(s) zeker aan moeten voldoen volgens de commerciële agentschappen te 

Californië: 

� De wensouders moeten getrouwd zijn. 

� De wensouders moeten hun kwaliteiten als ouders bewijzen (doet ons denken aan de 

adoptieprocedure in België). 

� Zij moeten een SOA- test laten uitvoeren.  

� Zij moeten een psychologische screening ondergaan. 

� Zij moeten fysiek in staat zijn om goede ouders te zijn (wij stellen ons dan de vraag of 

gehandicapte koppels in aanmerking komen). 

� … 

De matching van de draagmoeder met de wensouders 

De kosten voor de matching zijn het resultaat van de onderhandelingen tussen de wensouders en de 

draagmoeder. De wensouders willen een bepaald bedrag betalen en de draagmoeder legt voor 

zichzelf op voorhand vast in welke mate zij gecompenseerd wilt worden. De kosten in deze fase 

lopen sterker op wanneer de partijen elkaar niet kennen voor het aangaan van het de verbintenis, 

wanneer ze elkaar reeds kennen komen ze gemakkelijker tot een compromis daar ze elkaars wensen, 

voorkeur en situatie beter kennen. Het risico op een moeilijke onderhandelingsfase is het hoogst 

wanneer de wensouders en draagmoeder willekeurig met elkaar in contact werden gebracht. Het is 

dan ook aan het bemiddelingsbureau om een grondige voorstudie te doen van de wensen en 

kenmerken van de draagmoeder en de wensouders. Het is de taak van de bemiddelingsbureaus om 

gelijkgestemden met elkaar te matchen. 

Rekening houden met de belangen van de wensouders 

De wensouders zoeken naar een draagmoeder die te vertrouwen is maar die ook voldoet aan hun 

‘eisenpakket’, de meeste koppels bepalen voor ze aan het proces starten aan welke voorwaarden de 

draagmoeder moet voldoen. Zij zoeken ook naar een vrouw die hun levensvisie deelt en respecteert. 
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Rekening houden met de belangen van de draagmoeders 

De draagmoeder hanteert twee hoofdcriteria bij het nemen van de beslissing: 

1. Vooreerst is de houding van de wensouders ten opzichte van het draagmoederschap heel 

belangrijk, maar ook hoe zij het contact met de draagmoeder zien, welke voorwaarden zij 

wensen op te nemen in de overeenkomst,… 

We denken hier bijvoorbeeld aan een welgesteld koppel dat het kind meer ziet als 

‘accessoire’ en beroep doet op een draagmoeder omdat zij zich het kunnen permitteren, niet 

omdat hun kinderwens ongelooflijk groot is. Dergelijk koppel zal sneller afhaken tijdens het 

proces, een beslissing die de draagmoeder duur te komt te staan. 

 

2. Daarnaast moet de draagmoeder geloven in de ouderschapscapaciteiten van de wensouders. 

Het zou moeilijk kunnen worden voor de draagmoeder om het kind over te dragen aan een 

koppel dat er heel verschillende opvoedingspraktijken op na houdt.  

Het opmaken van het contract 

Het is de verantwoordelijkheid van de advocaten in dienst van het bemiddelingsbureau om deze 

contracten zo waterdicht mogelijk te maken; de contracten te laten voorzien in een oplossing in 

geval van scheiding, sterfgeval of in het geval waarin de draagmoeder het kind niet wilt afstaan,… De 

advocaten helpen ook bij het aanvragen van een levensverzekering voor de draagmoeder. Er dient  in 

het achterhoofd te worde houden dat geen enkele contract voorzien kan zijn op elke afwijkende 

situatie. 

Het Brazier Report getuigt van positieve resultaten; het is duidelijk dat de tussenkomst van deze 

agentschappen het risico op uitbuiting en de risico’s die hand in hand gaan met het opstellen van de 

overeenkomst, verkleint. 

Counseling en advies voor, gedurende en na de zwangerschap 

Vooral de commerciële agentschappen staan gekend voor hun sterk uitgewerkt vangnet. De 

wensouders en draagmoeders kunnen er in elke fase terecht voor psychologische begeleiding en 

praktisch advies. De begeleiding door de “vrijwillige agentschappen”, we denken aan VZW’s, is 

stukken minder uitgebreid. 

Conclusie 

We zijn van mening dat er inderdaad agentschappen moeten bestaan die deze begeleiding op zich 

nemen. Deze mogen geen winstoogmerk hebben. Voor deze niet-commercialiteit halen wij naast de 

voorgaande argumentatie ook RAES aan: “Bemiddeling van niet-commerciële aard biedt diverse 

voordelen: screening van de draagmoeders, begeleiding van de wensouders, medische en juridische 

bijstand. In dit kader kan een draagmoeder een billijke vergoeding worden toegestaan en 

verzekerd
129
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Ook stellen wij voor om al deze diensten te centraliseren in de bestaande fertiliteitcentra. Uit de 

gestructureerde interviews130, afgenomen van een aantal gespecialiseerde gynaecologen, bleek dat 

de fertiliteitscentra hiertoe zijn uitgerust; zij hebben psychologen in dienst, werken samen met 

advocaten omtrent de andere artificiële voortplantingstechnieken en beschikken over de expertise 

om de voorafgaande screening op zich te nemen. Het centraliseren binnen deze centra garandeert 

een niet-commerciële benadering van de bemiddeling, een professionele aanpak en de mogelijkheid 

om grondige evaluatie te laten uitvoeren op overheidsniveau. 

Het lijkt ons het meest effectief te kiezen voor twee fertiliteitcentra131: één in Vlaanderen en één in 

Wallonië zoals werd geopperd in de toelichting bij het artikel 2 van het wetsvoorstel van Philippe 

Mahoux tijdens de zitting van 13 maart 2008132. We wogen dit af tegen het voorstel opgenomen in 

het artikel 6 van het wetsvoorstel van Patrik Vankrunkelsven, tijdens de zitting van 7 juni 2005. Hij 

bepleit dat de Koning een Nederlandstalig en Franstalige pluralistisch centrum voor 

draagmoederschap moet oprichten, deze zijn verbonden aan één of meerdere universitaire 

ziekenhuizen. De centra krijgen de volgende opdracht toebedeeld: zij staan in voor de medische, 

psychische, maatschappelijke, juridische begeleiding van de wensouders en de draagmoeder. 

Daarnaast zijn ze verplicht een tweejaarlijks verslag te publiceren en een langetermijnonderzoek te 

starten naar de ontwikkeling van de kinderen die via draagmoederschap ter wereld komen. We 

sluiten ons aan bij de twee laatste nota’s: we erkennen het belang van een grondige verslaggeving 

die leent tot een correcte evaluatie en het langetermijnonderzoek. Doch vonden we hieromtrent 

alleen positieve resultaten in het buitenland133. Het oprichten van extra centra lijkt ons een nodeloze 

complicatie, de bestaande centra beschikken reeds over de nodige kennis, professionaliteit en 

ervaring (er zijn immers verschillende ziekenhuizen in België die de begeleiding op zich nemen van 

ideëel draagmoederschap: bijv. UZ te Gent, dit ziekenhuis kreeg in 2009 een 30- tal aanvragen 

waarvan ongeveer de helft het proces uiteindelijk ook echt opstarten134). 

RAES zegt over de hoedanigheid van deze centra: “Het hoeven echter niet noodzakelijk 

overheidsinstanties te zijn, tenzij men van oordeel zou zijn dat het hier een algemeen belang betreft 

(misschien het belang van het kind?) dat financiering uit de algemene middelen wettigt. Het 

draagmoederschap verplicht via een bemiddelingsbureau laten geschieden kan ook in het belang zijn 

van het kind dat via deze weg de kans moet krijgen contact met de draagmoeder te nemen
135”. We 

menen dat onze oplossing kracht kan vinden in zijn argumentatie. 

We kiezen voor een vooral zware monetaire sanctie en verhogen de tot nu toe voorgestelde minima 

en maxima. Deze keuze maken we omdat de meeste bemiddelingsbureaus, die deze reglementering 

niet respecteren, een winstoogmerk zullen nastreven ( het getuigt van nogal wat tegenstrijdigheden 

moest een instelling die het uit menslievendheid wil doen, niet gewoon een erkenning vragen aan de 

overheid). Daarnaast zijn we ook van mening dat de personen achter deze centra zwaarder geraakt 

                                                           
130

 Zie bijlage 8. 
131

 Zoals gedefinieerd in artikel 2, g van de wet op medisch begeleide voortplanting, de zorgprogramma’s voor 
reproductieve geneeskunde in de zin van het “koninklijk besluit van 15 februari 1999 houdende vaststelling van de normen 
waaraan de zorgprogramma’s <<reproductieve geneeskunde>> moeten voldoen om erkend te worden. 
132

 We verwijzen voor meer informatie over dit wetsvoorstel naar sectie6.1.3.1. en  6.1.3.2.1. 
133

 Zie sectie 6.3.1.6. en 6.3.3.4. 
134

 Informatie verkregen tijdens het gestructureerd interview afgenomen van Temmerman Marleen, zie bijlage 8. 
135

 K. RAES en G. COENE, “Niet-uterine ouderschap”, uit: A.HEYVAER en W. DEBEUCKELAERE en J. MEEUSEN en H. WILLEKENS, Met 

rede ontleed, met rede ontkleed: opstellen aangeboden aan Fons Heyvaert ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste 

verjaardag, Gent, Mys & Breesch, 2002, p. 151.  
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kunnen worden in hun zakken dan door een vrijheidsontneming toepassing te laten vinden (vaak 

vindt men zelfs de drijvende kracht achter deze instelling niet en kan men enkel de pionnen 

veroordelen). De wetsvoorstellen spreken van: 

3-1230/1  5 jaar   500-20.000 euro geregeld:min opsluiting 

3-1271/1  5-10 jaar  500-20.000 euro 

3-1319/1  1-5 jaar   500-20.000 euro geregeld: 5-10 jaar 

3-417/1  5 jaar   500-20.000 euro 

4-633/1  3-5 jaar   500-20.000 euro 

 

<<Fertiliteitscentra>>: zorgprogramma’s voor reproductieve geneeskunde in de zin van het koninklijk 

besluit van 15 februari 1999 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma’s 

<<reproductieve geneeskunde>> moeten voldoen om erkend te worden; 

De <<fertiliteitscentra>> zoals omschreven in artikel 2,  zijn de enige agentschappen die mogen 

optreden als tussenpersoon, noch mogen er tussenpersonen worden ingeschakeld met het oog op 

het onderhandelen over en sluiten van een overeenkomst als bedoeld in art 11 van deze wet. 

De overtreding van het eerste lid van dit artikel wordt gestraft met een gevangenisstraf van één tot 

vijf jaar en een geldboete van 1.000 tot 40.000 euro, of met één van deze straffen alleen. Indien er 

herhaaldelijk werd opgetreden als tussenpersoon, commercieel of niet-commercieel, zonder te 

vallen onder de definitie van <<fertiliteitscentra>> dan is de minimumstraf de opsluiting van drie jaar. 
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6.3.1.2. Financieel aspect 

We behandelen dit thema grondig voor we overgaan naar de overeenkomsten. We zouden het 

kunnen opnemen in de sectie die de overeenkomsten behandelt maar het is een bijzonder essentieel 

en controversieel onderdeel van de wetgeving en de overeenkomst, vandaar onze keuze om dit eerst 

te analyseren en in detail uit te werken. De te creëren richtlijnen dienen duidelijkheid te scheppen 

voor de wensouders en draagmoeder (maar ook voor de advocaten en fertiliteitscentra) bij de start 

van het opstellen van de overeenkomst. Daarnaast dienen ze te bepalen of de overheid een 

maximumsom mag bepalen met betrekking tot de vergoeding voor commercieel draagmoederschap, 

voor hoever de financiële kant dient geregeld te worden in de wet en welk deel de draagmoeder en 

de wensouders onderling mogen vastleggen in de draagmoederschapovereenkomst (we denken dan 

bijvoorbeeld aan de uitwerking van het begrip ‘kosten van de zwangerschap’). 

Illustratie 

Voorbeelden van de kost van het draagmoederschap (zowel commercieel als ideëel) in het 

buitenland136: 

Land Totaalkost Hoeveel krijgt draagmoeder? 

USA 65.000 tot 125.000 dollar 
Andere bronnen spreken van 
100.000 tot 150.000 dollar 
 

15.000 tot 25.000 dollar 

Oekraïne Maximum 28.000 euro 
We vonden bemiddelingsbureaus 
die hun ‘pakketten’ al starten vanaf 
5.000 euro137 

6.000 euro 

India  
 

15.000 - 25.000 dollar 
(2006: 2.500-6.500 dollar) 
 

2.500-4.000 dollar 

UK 25.000 tot 35.000 dollar Ideëel dus gewoon kosten van de 
zwangerschap 

 

Theoretische behandeling 

We wijzen erop dat geen van de kosten typerend zijn, of alleen voorkomen, binnen deze 

overeenkomsten138. Hieruit kunnen we afleiden dat er andere, commerciële en niet-commerciële, 

activiteiten doorgang vinden in het dagelijkse leven die gebruik maken van dezelfde componenten 

als het draagmoederschap en waarbinnen er geen problemen zijn. Maar de meest notabele conclusie 

die we kunnen trekken uit deze transactie-kosten benadering is ‘dat wanneer deze kosten (die 

commercieel draagmoederschap met zich meebrengt) in de weg staan van een anders voordelige 

transactie, er zeker argumenten zijn om deze kosten zo veel mogelijk tot een minimum te beperken’. 

                                                           
136

 J. FOWLER en S. CARROLL, “Two moms, a secret pact and a baby boy”, Academic search elite. 2006-65, p.4; J. WERB, “Gay 
man seeks perfect woman”, Business source premier 2007-120, p. 1- 3; SURROGACY INTERNATIONAL, 2007, Surrogacy in Ukraine 

and in Russia, http://www.russiansurrogacy.com/, 2 april 2010, online; EUROCONSULTING, 2006, Surrogacy, 
http://en.surrogacy-ukraine.com/faq.php, 13 maart 2010, online; LA VITA FELICE, 2010, Prices for the citizens of Europe. Valid 

till 30.06.2010, http://www.surrogate-mother-cost.com/indexeur.html, 3 maart 2010, online. 
137

 Zie bijlage 6. 
138

 M. GALBRAITH en H. MC LACHLAN en J.K. SWALES, “Commercial agencies and surrogate motherhood: a transaction cost 
approach”, Health care Analysis 2005-13, p. 11- 31. 
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Deze conclusie lijkt ons een mooi uitgangspunt bij de uitwerking van het financiële luik van het 

draagmoederschap.  

Hoe berekent men de kost van het draagmoederschap139?  

Kost USA 

� Vergoeding voor de draagmoeder     $13,000 and $25,000 
� Diverse kosten verbonden aan de zwangerschap, meer bepaald aan het draagmoederschap, 

bv:           

o Zwangerschapskleding 
o Verloren loon  
o Reisvergoedingen 
o Levensverzekering voor de draagmoeder 
o Extra ziekteverzekering (alleen wanneer dit uitdrukkelijk verplicht is) 

� Medische kosten, bv: 
o Vruchtbaarheidsmedicatie       $400 tot $2,000  
o Kosten IVF        $4,900 tot $8,000  
o Klaarmaken van het sperma      $200 tot $400/cyclus  
o ICSI voor mannen met een slechte kwaliteit of lage kwantiteit van het sperma 

$1,000  
o Bevroren embryo transfer      $750  
o Indien nodig, begeleiding bij het ‘uitbroeden’ van het bevruchte eitje 

 $500  

� Kosten bemiddelingsbureau       $15,000 
� Kosten juridische bijstand        $1,000 tot $8,000 

Toepassing van dit berekeningssysteem op België  

We dienen na te gaan hoeveel deze afzonderlijke posten zouden kosten in België. Hiervoor baseren 

we ons op de informatie verstrekt door het UZ te Gent140. 

� Medische kosten  

o IVF( de medicatie en embryotransfer zijn opgenomen in de prijs)   

� Belg      2000-3000 euro/behandeling 

� Niet-Belg     3500 euro basis 

o Spermaonderzoeken     550 euro basis 

o Inseminatie (bijv. bevroren embryo)   415 euro basis 

o Muizeneicelactivatietest: Nagaan of activatieprobleem bij eicel of zaadcel ligt 

300 euro 

� Kosten bemiddelingsbureau: verbod commerciële bemiddeling  0 euro 

� Kosten juridische bijstand: er wordt uitgegaan van een volledig geïntegreerde service in de 

fertiliteitcentra, dit neemt niet weg dat er juridische kosten gemaakt moeten worden: 

                                                           
139

 LOVETOKNOW, 2010, Average Cost of Surrogacy, http://pregnancy.lovetoknow.com/wiki/Average_Cost_of_Surrogacy, 23 
maart 2010. 
140

 UZ GENT, 2010, Begeleidende info bij prijslijst ARG- Belgische patiënten, http://cms.arg-
uzgent.be/Documenten/downloads/ARG688.pdf, 4 maart 2010, online; UZ GENT, 2010, Begeleidende info bij prijslijst ARG- 

Buitenlandse patiënten, http://cms.arg-uzgent.be/Documenten/downloads/ARG689.pdf, 4 maart 2010, online. 
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waaronder het opmaken van het contract, de overgang van het kind naar de wensouders na 

de geboorte (via adoptie, preadoptie, zie 6.3.3.1.), notariskosten,…141  1.500 tot … 

euro  

� Diverse kosten zwangerschap: wat er onder deze term valt en welke kosten de wensouders 

op zich willen nemen dient gespecificeerd te worden in de draagmoederschapsovereenkomst 

� Vergoeding voor de draagmoeder: de gerapporteerde bedragen, met betrekking tot het 

commercieel draagmoederschap, in België situeren zich rond de 20.000 euro (we laten de 

extravagante voorbeelden buiten beschouwing). Bij het ideëel draagmoederschap zal de 

draagmoeder enkel een vergoeding verwachten voor de ‘kosten van de zwangerschap’. Ook 

dit begrip is naar onze mening nader te bepalen in de draagmoederschapsovereenkomst.

            

    15.000-25.000 euro 

In België worden de laboratoriumkosten van de eerste IVF pogingen terugbetaald. Dit sinds het KB 

van 2003142, dit KB stipuleert echter een paar voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voordat men 

in aanmerking komt voor dit gunstregeling: 

� De kandidaat voor de IVF behandeling moet jonger zijn dan 43 jaar. 

� Er zullen maximum 6 pogingen terugbetaald worden, er worden geen uitzonderingen 

gemaakt in het geval dat een koppel/vrouw ze alle 6 nodig heeft om haar eerste kind te 

krijgen en zij graag nog een kind zou willen. De kosten voor de volgende zwangerschap zullen 

dan volledig moeten gedragen worden door het koppel. 

� De behandeling moet gedaan worden in een erkend vruchtbaarheidscentrum. 

� Er zal ongeveer 1200 euro terugbetaald worden per behandeling. 

Nederlands onderzoek wees uit dat het gemiddelde bedrag dat koppels spenderen voor ze succes 

boeken rond de 10.000 euro draait. Dit komt neer op een viertal IVF behandelingen (in Nederland 

worden de laboratoriumkosten niet terugbetaald)143. We volgen deze onderzoeksresultaten en 

nemen dit op in de uiteindelijke berekening, we houden daarbij in het achterhoofd dat het mogelijk 

is dat de draagmoeder en wensouders niet in aanmerking komen voor de terugbetaling van de eerste 

zes IVF pogingen. 

Het gemiddelde bedrag dat wensouders zullen neertellen in België wanneer ze gebruik maken van 

een commerciële draagmoeder      35.000-50.000 euro 

Het gemiddelde bedrag dat wensouders zullen neertellen in België wanneer ze gebruik maken van 

een ideële draagmoeder      25.000-30.000 euro144 
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 Bijlage bij het “Koninklijk besluit van 16 december 1950”, de honoraria van de notarissen en 
http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_N.pl?cn=1950121631, online; W. DREESSEN, 2002, Honoraria: inleiding op honoraria en 

kostenvergoeding bij samenwerking met een advocatenkantoor, http://www.lawontime.be/nl/honoraria.htm, 24 maart 
2010, online. 
142

 J. REMANS, “De boom van goed en kwaad: over bio-ethiek, biotechniek, biopolitiek”, Leuven, Acco, 2005, p.203. 
143

 DE VOLKSKRANT, 2010, Kosten ivf-zwangerschap blijken 10.250 euro, 

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1355724.ece/Kosten_ivf-zwangerschap_blijken_10.250_euro, 13 maart 2010, 
online. 
144

 Schatting opgenomen in COMITÉ VOOR BIO-ETHIEK, 2004, Advies van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek nr 30 van 5 juli 

2004 betreffende de zwangerschap voor een ander (draagmoederschap), 
https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/GEZONDHEIDZORG1_MENU/OVERL
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Deze bedragen zijn slechts richtbedragen en sluiten elke extravagante uitgave of budgettair zware 

complicatie uit. De kosten kunnen dus heel hoog oplopen; we denken bijvoorbeeld aan de advocaat 

die rond de 250 euro/uur aanrekent, de compensatie van loonderving wanneer de draagmoeder veel 

verdient, de noodzaak van uitzonderlijk veel IVF pogingen voordat men succes boekt,… 

Wetgeving of overeenkomst? 

Tijdens de gestructureerde interviews bleek dat ook een te gedetailleerde wetgeving zijn doel voorbij 

kan schieten. Het lijkt dan ook beter om de grote lijnen op te nemen in de wetgeving en de 

gedetailleerde regeling op te nemen in de draagmoederschapsovereenkomsten. In de wetgeving 

dient wel bepaalt te worden wat er moet opgenomen worden in deze overeenkomsten (zie 6.3.1.3.). 

Met betrekking tot sommige kostenposten kan er niet onderhandeld worden, de bedragen liggen 

immers vast (we denken dan aan de medische kosten). Andere laten dan weer veel ruimte voor de 

bereidwilligheid van de wensouder maar ook voor het misbruik door de draagmoeder, we denken 

dan vooral aan de post ‘diverse kosten’. We gaan dieper in op laatstnoemde: 

� Zwangerschapskleding de vergoeding van de basisbehoeften bij een zwangerschap 
komen altijd ten koste van de wensouders, aangepaste kleding lijkt geen overbodige 
luxe. Het is echter wel noodzakelijk dat de wensouders en draagmoeder samen een 
budget afspreken waarvoor de draagmoeder zich kleren mag aanschaffen en dat deze 
niet zonder consultatie van de wensouders onnodige aankopen doet. De laatste 
kunnen voorkomen worden door het vastleggen van een ‘redelijk shopbudget’ in de 
draagmoederschapsovereenkomst. We denken dan aan een budget van 1000 euro 
(nagekeken op sites voor zwangerschapskleding. Hiermee kan de draagmoeder zich 
een mooie zwangerschapsgarderobe samenstellen). 

� Verloren loon er is hier enkel sprake van een compensatie van het zekere loon, niet 
het potentiële loon145. Het profiel van ‘de draagmoeder’ (zie 6.3.1.4.) vertelt ons dat 
zij meestal uit de middenklasse komt en dus een gemiddeld inkomen heeft. De 
wensouders zullen enkel instaan voor de verliezen die de draagmoeder lijdt doordat 
er bv slechts 90% loon wordt uitbetaald door de ziekteverzekering, in dit geval 
compenseren de wensouders deze 10%.  
Bv gemiddeld loon in België 1.300 euro146 � 130 euro/ maand � maximum 9 x 130 
euro = 1.170 euro loonderving te betalen door het wenskoppel aan de draagmoeder 

� Reisvergoedingen in België wordt er doorgaans gebruik gemaakt van een Belgische 
draagmoeder, de reisvergoedingen zullen dan niet zo hoog oplopen. De situatie is 
anders wanneer er beroep wordt gedaan op een buitenlandse draagmoeder die nog 
naar België moet komen, naast de reisvergoeding zullen de wensouders dan ook 
moeten zorgen voor kost- en inwoon (zie 6.3.1.4. de bespreking van de internationale 
dimensie). Er dient in dat geval heel nauwkeurig te worden bedongen welke kosten 
wel en niet onder deze ‘reisvergoedingen’ vallen; trein, auto, vliegtuig, hotel, 
voeding,… En welke verplaatsingen worden vergoed       ; naar fertiliteitcentra, 
inkopen doen voor kleren,… 

Ook voor de Belgische draagmoeders 

                                                                                                                                                                                     
EGSTRUCTUREN1_MENU/COMITEES1_MENU/BIOETHISCHECOMMISSIE1_MENU/AVIS25_MENU/AVIS25_DOCS/ADVIES30-
ZWANGERSCHAP-VOOR-EEN-ANDER.PDF, 20 maart 2010, online. 
 
145

 F. SHENFIELD en G.PENNING en J. COHEN en P. DEVROEY en G. DE WERT en B. TARLATZIS, “Task force on Ethics and law 10: 
Surrogacy”, Human reproduction 2005-20, p. 2705- 2707. 
146

 Welvaartsindex 2004 
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� Levensverzekering voor de draagmoeder dit is voor ons geen optie maar een 
verplichting. We baseren ons hier op de richtlijnen in India. 

� Extra ziekteverzekering er dient gestart te worden met een grondig vooronderzoek 
naar de reeds afgesloten ziekteverzekeringen door wensouders en draagmoeder, bij 
eventuele lacunes of wanneer men extra risico’s wilt verzekeren kan men beroep 
doen op een verzekeringsmakelaar vooraleer men de overeenkomst uitwerkt. De 
gekende polissen en bedragen kunnen dan worden opgenomen in de 
draagmoederschapsovereenkomst. 

� Interviews: Wat in geval van ongeval? Een van de geïnterviewde, M.T.147, droeg 
volgende probleemstelling aan: Wie draagt de kosten (lichamelijke schade aan 
draagmoeder) wanneer de draagmoeder een auto-ongeval krijgt dat veroorzaakt 
werd door haar zwangerschap en voor hoever kan zij bedingen dat daar de oorzaak 
lag (tijdelijk flauwte, lage bloeddruk,…)? Voor het laatste zal er een expertise nodig 
zijn en een deskundigenverslag van een gynaecoloog, alleen de stelling van de 
draagmoeder is niet genoeg. Verder zijn wij van mening dat de kosten gedragen moet 
worden door de verzekering, de afwimpeling van de resterende kosten op de 
wensouders is naar onze mening een stap te ver. We kunnen onze stelling niet 
onderbouwen met literatuur, we vonden geen precedenten of vakliteratuur die deze 
materie aankaart. We zijn echter overtuigd van de waarde van deze vraag en raden 
de partijen aan een sectie op te nemen in de draagmoederschapsovereenkomst die 
deze problematiek behandelt. 

Plafond kost draagmoederschap door overheid (vooral van toepassing op het commercieel 

draagmoederschap) 

In Oekraïne en Georgië bepaalt de wetgeving een maximum totale kost van het commerciële 

draagmoederschap. Dit initiatief creëert rechtszekerheid voor de wensouders, draagmoeder en de 

bemiddelingsbureaus. In ons streven naar een transparante wetgeving die het misbruik wenst tegen 

te gaan, schatten we deze instigatie naar waarde. Het plafondbedrag voorkomt naar onze mening 

dat er wordt toegegeven aan te buitensporige eisen van de draagmoeder en voorkomt volgende 

vorm van “misbruik”door wensouders, namelijk het veelvuldig onderwerpen van een vrouw aan IVF 

behandelingen is een emotionele, fysieke en psychische uitputtingsslag. Wanneer de draagmoeder 

daarnaast nog moet afrekenen met een (of meerdere) miskramen kan men dit beschouwen als een 

vorm van ‘mishandeling’. Het blijven eisen van de draagmoeder dat ze de behandeling herhaalt is 

naar onze mening dan ook mensonterend. Het aantal pogingen moet beperkt worden in de 

overeenkomst, er kan enkel na doktersadvies en goedkeuring van beide partijen van worden 

afgeweken. Door het plafondbedrag is er geen ruimte voor onbegrensde toepassing van deze 

artificiële voortplantingstechniek (hoge kosten: 3000 tot 4000 euro extra per behandeling).  

Wij stellen het plafondbedrag op 60.000 euro 

USA: 37.000-82.000 euro (commercieel), UK: 18.000-25.000 euro (ideëel dus nog vergoeding 

draagmoeder erbij rekenen, geeft wel goed beeld van de ‘echte kost’ zwangerschap)� wij kiezen 

een middenweg 
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 Voor de interviews zie bijlage 8. 
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Voorstel praktijk148 

We stellen, in het belang van alle partijen, voor om we wensouders een inschrijvingshonorarium te 

laten betalen. Hiermee kan de screening van de potentiële draagmoeders bekostigd worden (naast 

de administratieve kosten) en kan de matching op grond van uitgebreide, correcte informatie 

gebeuren.  

 

Zowel in het kader van het commercieel draagmoederschap als binnen het kader van het ideëel 

draagmoederschap moet er in de draagmoederschapsovereenkomst worden opgenomen welke 

kosten de wensouders op zich zullen nemen. Volgende kostenposten moeten verder worden 

uitgewerkt: 

1. De medische kosten, de bedragen van het fertiliteitscentra dienen gerespecteerd te worden 

2. De juridische kosten  

3. De diverse kosten, binnen deze sectie moet minimum worden behandeld: 

a. Zwangerschapskleding 

b. Reiskosten 

c. Levensverzekering draagmoeder en bijkomende ziekteverzekering 

d. Compensatieregeling loonverlies 

e. Regeling in geval van ongeval draagmoeder 

4. Financiële planning: bepalen op welk moment de betalingen zullen gebeuren 

Geen andere kost zal vergoed worden door de wensouders dan deze die gestipuleerd werden in de 

overeenkomst. 

De totale kost van het draagmoederschap mag niet hoger oplopen dan 60.000 euro 

 

6.3.1.3.  Overeenkomsten met betrekking tot het draagmoederschap 

De draagmoederschapsovereenkomst is een overeenkomst sui generis waardoor de gewone regels 

van het contractenrecht geen toepassing vinden. We dienen na te gaan of de voordelen van deze 

overeenkomsten (we denken dan aan de rechtszekerheid voor de draagmoeder, wensouders en het 

kind en het tegengaan van misbruik door chantage) het kunnen winnen van de huiverachtige 

houding tegenover ‘het sluiten van contracten omtrent een toekomstig leven en een niet-bestaande 

realiteit’149.  

6.3.1.3.1. Relatie met adoptie 

Er is een gespannen relatie tussen de adoptie en het draagmoederschap. Verschillende auteurs 

wijzen op het risico dat draagmoederschap de adoptiewetgeving deels ondermijnt, of toch zeker dat 

het de adoptie van een kind minder aantrekkelijk maakt150. Het is verhelderend om hier de relatie 
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 M. KIRKMAN en A. KIRKMAN, “Sister- to- sister gestational surrogacy 13 years on: a narrative of parenthood”, Journal of 

reproduction and infant psychology 2002-20, p. 135- 147. 
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 K. RAES en G. COENE, “Niet-uterine ouderschap”, uit: A.HEYVAER en W. DEBEUCKELAERE en J. MEEUSEN en H. WILLEKENS, Met 

rede ontleed, met rede ontkleed: opstellen aangeboden aan Fons Heyvaert ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste 
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 J.K. MASON, Medico- legal aspects of reproduction and parenthood, Aldershot, Dartmouth Publishing Company, 1990, p. 
234-235; K. RAES en G. COENE, “Niet-uterine ouderschap”, uit: A.HEYVAER en W. DEBEUCKELAERE en J. MEEUSEN en H. WILLEKENS, 
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tussen adoptie en draagmoederschap te belichten, het gaat immers in beide gevallen over ‘de 

afstand van een kind’ via overeenkomst. De adoptie is echter wel al wettelijk geregeld, 

maatschappelijk aanvaard en een goed ingeburgerde realiteit. Er zijn verschillende parallellen tussen 

beide oplossingen voor kinderloosheid, maar er zijn ook een aantal differentiërende kenmerken. We 

wensen er in dit kader op te wijzen dat de draagmoeder bijvoorbeeld nog geen moeder is op het 

moment dat ze benaderd wordt (bij adoptie echt afstand eigen kind), maar ook dat de draagmoeder 

niet de geldelijke druk voelt van de opvoeding van het kind in haar beslissingsproces (kinderen 

worden vaak voor adoptie opgegeven omdat de biologische ouders geen financiële middelen hebben 

om het kind te onderhouden).  

In de adoptiewetgeving wordt een bedenktermijn voorzien voor de moeder, zij kan tijdens deze 

termijn het kind in huis nemen en ervoor zorgen of aanvragen het kind tijdelijk in een pleeggezin te 

plaatsen. Door het laatstnoemde heeft ze de ruimte om een beslissing te nemen zonder een 

affectieve band op te bouwen met het kindje. Zowel de wensmoeder als de afstandsmoeder hebben 

bezoekrecht. De vraag stelt zich of deze formule ook moet worden opgenomen in de wetgeving 

omtrent draagmoederschap.  

De formule kan een antwoord zijn op enkele principiële bezwaren tegen de afdwingbaarheid van 

draagmoederschapsovereenkomsten; de draagmoeder kan haar definitieve beslissing nemen nadat 

ze het kind ter wereld heeft gebracht (niet langer een beslissing over een ‘onbestaand wezentje’), ze 

weet op dat moment perfect wat de afstandname zal inhouden, voor hoever ze een band heeft 

gevormd met het kind,… Verschillende internationale psychologische onderzoeken wezen echter uit 

dat er geen sprake is van een echte relatievorming tussen de draagmoeder en het kind. De 

draagmoeders slagen erin, door een goed uitgewerkte psychologische begeleiding (deze resultaten 

gaan niet op wanneer de draagmoeders geen psychologische begeleiding krijgen bijv. India), het kind 

te zien als het kind van de wensouders. De draagmoeder ontwikkelt meestal een sterkere band met 

de wensouders dan met het kind, haar tevredenheid over de transactie is bijgevolg sterk verbonden 

met het gedrag van de wensouders. Er werden op lange termijn amper psychologische klachten 

genoteerd door de afstand van het kind151. Wij hebben dan ook onze twijfels bij de bedenktermijn. 

Het lijkt niet onmogelijk dat de draagmoeder, door de zorg voor het kind op zich te nemen, alsnog 

een band vormt met het kind. Een directe afstand van het kind na geboorte blijkt na lezing van de 

onderzoeksresultaten de beste oplossing. Er mag echter niet voorbijgegaan worden aan de waarde 

van de bedenktermijn, we sluiten ons aan bij de menselijkheid van deze maatregel. In het Verenigd 

Koninkrijk nam men ook een termijn op van 6 weken voor de draagmoeder en haar echtgenoot 

definitief afstand kunnen doen van hun ouderschapsrechten. Zij staan tijdens deze periode echter 

niet in voor de feitelijke zorg en voogdij van het kind. In de VS werd wettelijk bepaald dat 

draagmoeders tot de 180ste dag van de zwangerschap kunnen terugkomen op hun beslissing, de 

wensouders beschikken over deze optie totdat de draagmoeder zwanger is. We sluiten ons aan bij 

deze visie, maar wensen toch een verandering aan te brengen. In de VS is abortus mogelijk tot de 

                                                                                                                                                                                     
Met rede ontleed, met rede ontkleed: opstellen aangeboden aan Fons Heyvaert ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste 

verjaardag, Gent, Mys & Breesch, 2002, p. 152. 
151

 F. MAC CALLUM en E. LYCETT en C. MURRAY en V. JADVA en S. GOLOMBOK, “Surrogacy: the experiences of surrogate mothers”, 
Human reproduction 2003-18, p. 2196- 2204; J.C. CICCARELLI en J.J. BECKMAN, “Navigating rough waters: an overview of 
psychological aspects of surrogacy”, Journal of social issues 2005- 1, p. 21- 43; O.B.A. VAN DEN AKKER, “Psychological trait and 
state characteristics, social support and attitudes to the surrogate pregnancy and baby”, Human Reproduction 2007-22, p. 
2287- 2295; R.J. EDELMANN, “Surrogacy: The psychological issues”, Journal of reproduction and infant psychology 2004-22, p. 
123- 136. 



 

Masterproef Valcke Lien “Wanneer een andere vrouw je kind draagt”                                                            

6.3. De verschillende juridische en feitelijke facetten voor de actoren in de verschillende fasen van het 
draagmoederschap 

110 

24ste week van de zwangerschap, in België is dit slechts mogelijk tot de 12de week. Het lijkt dan ook 

weinig logisch de bedenktermijn uit Amerika over te nemen zonder deze aan te passen aan de 

Belgische wetgeving, naar analogie menen we dat een bedenktermijn van 90 dagen gepaster is152. 

Draagmoeders worden over het algemeen ook onrustiger en emotioneler vanaf het moment dat zij 

het kind kunnen voelen en zien, het is beter dat er op dat moment al een duidelijke beslissing werd 

genomen153.  

In de kantlijn vermelden we het idee van het pleegouderparadigma en het ‘colloboratief ouderschap’ 

geopperd door RAES
154: “Er worden steeds meer vraagtekens geplaatst bij de ganse idee van de 

definitieve afstandname, zowel in het belang van de afstandsmoeder als het kind zelf. Het 

pleegouderparadigma daarentegen vertrekt vanuit een andere invalshoek. De motivatie is niet de 

wens om een kind te ‘hebben’ wel voor een kind te zorgen dat zich en zolang het zich in een 

problematisch opvoedingssituatie bevindt. Dit is een ander uitgangspunt , en alhoewel men ook 

bedenkingen kan plaatsen bij de eerder zwakke rechtspositie van de pleegouders, kan men zich 

afvragen of de wetgever de eis tot ouderschapsexclusiviteit moet bekrachtigen en of ‘collaboratieve’ 

reproductie ook niet beter in een initieel ‘colloboratief ouderschap’ moet vertaald worden. (…) 

Ouderschapsrechten zijn immers geen exclusieve eigendomsrelaties (…).” ROBERTSON erkent deze 

redenering; “Children have often been reared by genetically unrelated stepparents, wet nurses, 

nannies, babysitters, and other surrogates. Donor insemination has been available for forty years as 

an accepted treatment for male infertility” het enige verschil is dat er nu niet alleen een breuk is 

tussen het baren en opvoeden van een kind, zoals bij adoptie, maar ook tussen het verwekken en 

baren van een kind155. 

6.3.1.3.2. Verbod? Afdwingbaarheid?156 

Verschillende auteurs betogen de illegaliteit en de non- afdwingbaarheid van de 

draagmoederschapsovereenkomsten. ANDERSON
157 meent dat deze contracten de zwangerschap 

verbrengen tot een ‘handelswaar’, het lijkt niet te rijmen met het nodige respect voor de 

draagmoeder. De veroordeelde contracten verschillen volgens deze auteur op geen enkele manier 

van contracten van andere hoedanigheid; ze openen de deuren voor de kansen van de andere, 

terwijl ze de opties van de andere partij beperkt of uitsluit. Doch, wanneer het contract uit vrije wil 

wordt bijgetreden, maken zij geen belemmering uit van de wilsbeschikking van de draagmoeder. Het 

fundamenteel probleem is dat er een aantal onvervreemdbare rechten zijn die garanderen dat 

mensen hun trots, waardigheid en zelfstandigheid intact blijven. Het zijn net deze rechten die teniet 
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 Melding van gemaakt in het interview met dr. Nele Van Renterghem, haar suggestie was om de termijn van 180 dagen in 
te korten en aan te passen aan de periode waarin abortus mogelijk is. Zie bijlage 8. 
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 O.B.A. VAN DEN AKKER, “Psychological trait and state characteristics, social support and attitudes to the surrogate 

pregnancy and baby”, Human Reproduction 2007-22, p. 2294. 
154
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NIEUWENHUIS en W.M. KLEIJN, Civielrechterlijke aspekten van kunstmatige inseminatie en draagmoederschap, Leiden, 
Broekhuijsen- Molenaar, 1991, p. 160; J.K. MASON, Medico- legal aspects of reproduction and parenthood, Aldershot, 
Dartmouth Publishing Company, 1990, p. 242-245;  X., “Promise keeping and truth telling”, J Med Ethics 2002-28, p. 205-
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gedaan worden door deze contracten. RADIN meent dan weer dat vrouwen al zo kwetsbaar zijn en 

gevoelig voor uitbuiting en dat men door de deur open te zetten voor deze contracten we misbruik 

nog verder in de hand werken158.  

Motivering van de toelaatbaarheid en afdwingbaarheid van de draagmoederschapsovereenkomsten: 

Door een andere invalshoek te hanteren werp je een geheel ander licht op de zaak. Het onderwerp 

van deze draagmoederschapsovereenkomsten is niet ‘het verkopen van een kind’ maar het afstand 

doen van ‘de rechten en plichten die men heeft tegenover het kind’. We beseffen dat het 

onnatuurlijk lijkt die stap reeds te zetten voor er sprake is van een kind, een band of de ronde buik. 

De Amerikaanse visie op het doel van het draagmoederschap kan dit bezwaar misschien weerleggen; 

men bedingt in het contract het ‘voorrecht om een kind te mogen opvoeden’, de vergoeding voor de 

draagmoeder is ter compensatie van haar ongemakken159. Het honorarium moet wel gezien worden 

als de beloning voor de prestatie waartoe de draagmoeder zich engageert en niet als de verkoopprijs 

voor het kind. Daarnaast menen VAN ZYL en VAN NIEKERK dat de aanvaardbaarheid van deze 

overeenkomsten niet afhankelijk is van het feit of er geld van handen wisselt maar wel van de relatie 

tussen de draagmoeder en de wensouders160. SHENFIELD, en andere, menen dat het gedrag van de 

draagmoeder niet juridisch afdwingbaar is voor de geboorte. Daarom moet er gezorgd worden voor 

een constante psychologische begeleiding en dienen het wenskoppel en de draagmoeder onderling 

een contract op te stellen dat zich voorziet op alle mogelijke problemen. De onderzoeksgroep is wel 

van mening dat de draagmoeder geen enkel recht heeft op het kind en het niet mag houden, ze start 

aan het proces in de wetenschap dat het kind nooit van haar zal zijn en biologisch (minimum 

gedeeltelijk) van de wensouders is.   

MUNRO weerlegt dan weer de argumentatie van ANDERSON door aan te halen dat het beslissingrecht 

van de draagmoeder niet in de weg staat van het recht om draagmoederschapsovereenkomsten op 

te stellen en deze ook af te dwingen161. Het is het recht van elke zelfbewuste vrouw om zelf de relatie 

te definiëren die zij opbouwt met het kind dat ze draagt. SHARMA oordeelt dat de overeenkomsten 

daarenboven wettelijk geregeld en afdwingbaar moeten zijn. Hij staaft dit als volgt: wanneer de 

contracten niet gecontroleerd worden door regels verliezen de overeenkomsten hun waarde. De 

contractspartijen weten niet waar ze naartoe moeten voor juridische of medische bijstand en zijn 

constant bang om de wet te overtreden daar de regels die ze dan wel moeten respecteren niet 

rechtlijnig zijn en vrij dubbelzinnig. 

Wij sluiten ons aan bij MUNRO en SHARMA; het toelaten van de overeenkomsten en het afdwingbaar 

maken in rechten creëert een transparante en rechtszekere situatie die het belang dient van elke 

contractspartij. We beseffen dat sommige clausules enkel een morele waarde hebben en niet in 

rechte afgedwongen kunnen worden (abortus gedwongen door wensouders, de manier van 

bevallen,…) de gevolgtrekking die men opneemt in het contact bij niet nakoming van de bepaling is 

echter wel afdwingbaar (bv. wensouders moeten het kind echt niet opnemen wanneer draagmoeder 

tegen hun wil toch de zwangerschap voorzet, wetend dat het kind zwaar gehandicapt is). We zijn van 
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mening dat de notaris een considerabele rol dient te spelen bij het opstellen en opwaarderen van de 

overeenkomst, naast de contributie van de advocaat162. De notaris is immers een onpartijdig persoon 

die gespecialiseerd is in het familierecht. We verkiezen de optie van de notaris boven deze van de 

rechter om volgende redenen: de notaris dient evenzeer het maatschappelijk belang en is 

gespecialiseerd in het opstellen en evalueren van contract, de contracten die de notaris valideert zijn 

afdwingbaar voor de rechtbank, de gerechtelijke achterstand pleit niet in het voordeel van een extra 

taakdesignatie. De geïnterviewde gynaecologen en specialisten volgden deze redenering. Ook in de 

bestaande wetsvoorstellen werd hier nota van gemaakt163. Laatstnoemde menen ook dat de opmaak 

van deze overeenkomst een gratis dienst dient te zijn die het reproductief centrum verstrekt, wij 

vermoeden echter dat dit in het kader van dergelijk ingewikkelde procedure niet haalbaar zal zijn. 

We calculeerden deze kosten dan ook in in ons financieel plan. 

6.3.1.3.3. Hoe verhouden deze overeenkomsten zich ten opzichte van de wetgeving?  

Zoals we reeds aanhaalden zijn wij van mening dat de wetgeving en de overeenkomsten elkaar 

moeten aanvullen. Een transparante wetgeving kenmerkt zich door een ondubbelzinnig en rechtlijnig 

beleid, een te doorgedreven detaillering staat in de weg van deze doelstelling. In onze 

gestructureerde interviews werd deze techniek aangereikt en ondersteund. De wetgeving moet 

aanreiken welke punten moeten worden behandeld in de overeenkomsten164. We attenderen de 

lezer erop dat verschillende van de aangehaalde onderwerpen in dit hoofdstuk grondiger worden 

uitgewerkt in de volgende sectie; voorwaarden waaraan draagmoeder moet voldoen, …. 

We werkten in 6.3.1.2. Financieel aspect reeds uit welke kostposten zeker moeten worden 

opgenomen in de overeenkomst. We komen hier dan ook niet meer terug op dit onderdeel van de 

draagmoederschapsovereenkomst. We zullen de andere te behandelen onderwerpen structureren 

onder de overkoepelende noemers: feiten, rechten en plichten wensouders, rechten en plichten 

draagmoeder, protocol na te leven in probleemsituaties. 

Feiten 165 

Deze overeenkomst is opgemaakt op ________________ (Datum), door en tussen 

____________________________________, de draagmoeder, 

________________________________, haar echtgenoot / wettelijk samenwonende partner, 

wonende op volgend adres ___________________________________________ (Adres) 

en________________________________, (De wensvader),  

en________________________________, (De wensmoeder), wonende op volgend adres                

____________________________________________________ (Adres). 

Overwegingen 

De overeenkomst werd opgemaakt met verwijzing naar volgende feiten: 
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 J.H. NIEUWENHUIS en W.M. KLEIJN, Civielrechterlijke aspekten van kunstmatige inseminatie en draagmoederschap, Leiden, 
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163

 Wetsvoorstellen: 3-417/1 en 4-308/1 
164
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 D.M. BARTELS en R. PRIESTERS en E. VAWTER en L. CAPLAN, Beyond baby M, ethical issues in new reproductive techniques, New 
York, Humana Press Inc, 1990, p. 263-269; en verder verwijzen we hiervoor naar de voorbeeld- 
draagmoederschapsovereenkomst in bijlage 7. 
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(i) _____________(Wensvader) en _____________(Wensmoeder) zijn personen ouder dan 18 

jaar die wensen toe te treden tot dit contract. 

(ii) Het contract heeft als enig doel _____________en _____________(Wensouders) in staat te 

stellen een biologisch eigen kind te krijgen (Mogelijks: om het biologisch eigen kind van 

slechts één van beide wensouders te krijgen) 

(iii) _____________(Draagmoeder) en _____________( echtgenoot/wettelijk samenwonende 

partner) zijn personen ouder dan 18 die wensen toe te treden tot dit contract. 

Verder dient men duidelijk op te nemen dat ook de partner van de draagmoeder bereid is afstand te 

doen van zijn ouderschapsrechten en haar zal steunen gedurende het gehele proces.  

Rechten en plichten van de wensouders166 

De wensouders hebben het recht te verwachten van de draagmoeder dat ze alles zal doen in het 

belang van het kind, zij dienen de belangen van de draagmoeder te respecteren. Hun rechten en 

plichten bestaan uit;  

Rechten  

� Het kind opnemen in hun gezin. 

� De naleving van de voorwaarden eisen van de draagmoeder. 

Plichten  

� Het tijdig uitvoeren van de overeengekomen betalingen. 

� Het kind opnemen in hun gezin na de bevalling.  

�  Het ondergaan van zowel een medische (zich laten testen op SOA’s) als psychologische 

screening (ter bewijs van hun geschiktheid als ouders). 

Rechten en plichten van de draagmoeder 

Rechten 

� Vooral terug te vinden in de kostenposten (levensverzekering, ziekteverzekering, vergoeding 

reiskosten, betaling vergoeding,…). 

� Er kan worden opgenomen hoe men het bezoekrecht ziet van de draagmoeder na de 

geboorte. 

Plichten  

� De draagmoeder moet zichzelf en haar partner laten onderzoeken in het fertiliteitscentrum 

(SOA,…) en verstrekt een correcte medische geschiedenis. 

� De draagmoeder en haar partner worden beiden onderworpen aan een psychologische 

evaluatie. 

� De draagmoeder bepaalt dat ze zal handelen in het belang van het kind en zij stipuleert dat ze 

ernaar zal streven geen band op te bouwen met het kind. 
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� Ze belooft zich te laten insemineren in het fertiliteitscentrum (in samenspraak gekozen met 

de wensouders). 

� Ze engageert zich de zwangerschap te voltooien en het kind bij de geboorte over te dragen 

aan de ouders. 

� Verder kunnen draagmoeder en wensouders samen vastleggen welke levensstijl de 

draagmoeder dient te hanteren tijdens de zwangerschap; mag ze roken? Drugs gebruiken? 

Ook geeft de draagmoeder toestemming aan de wensouders om haar engagement hiertoe te 

laten opvolgen door de begeleidende arts. 

� De draagmoeder moet zich engageren tot een voortdurende psychologische en medische 

begeleiding gedurende en tot één jaar na de zwangerschap.  

Protocol na te leven in probleemsituaties167  

Dit deel van de draagmoederschapsovereenkomst moet met veel zorg worden opgesteld, het betreft 

een aantal bijzonder controversiële materies (abortus, handicap, persoonlijke autonomie,…). De 

situaties lijken op het eerste gezicht misschien weinig waarschijnlijk maar de praktijk getuigt 

anders168. We illustreren dit met volgende casus169. In 1997 kopten de kranten “Britse draagmoeder 

pleegt abortus na discussie met Nederlandse wensouders”. De draagmoeder getuigde dat zij 

overging tot deze actie omdat ze haar twijfels had over de ouderschapskwaliteiten van de 

wensouders, ze waren naar haar mening te weinig betrokken bij de zwangerschap. De wensouders 

meenden dat de draagmoeder enkel door financiële motieven werd gedreven, ze vroeg meer geld 

maar de ouders weigerden. Later bleek dat de draagmoeder niet overgegaan was tot adoptie maar 

hierover loog zodat ze het kind zelf kon houden. Uiteindelijk kwam uit dat de draagmoeder het kind 

verkocht aan een Brits echtpaar. 

De punten die zeker moeten geregeld worden zijn: 

Abortus170 Welke partij neemt de beslissingen met betrekking tot adoptie? In welke gevallen 

is dit verantwoord? Er dienen duidelijke afspraken te worden gemaakt rond prenatale 

diagnostiek (er zijn immers risico’s verbonden aan deze testen: grotere kans op miskraam,…) 

en de mogelijke zwangerschapsonderbreking. Het recht om te beslissen over abortus komt 

normaal toe aan de zwangere vrouw171. Echter, we bevinden ons hier niet in een gewone 

zwangerschapssituatie. Er dient voorkomen te worden dat de draagmoeder de abortus als 

chantagemiddel kan gebruiken tegen de wensouders, doch het is ook niet te verantwoorden 

dat de wensouders een vetorecht hebben en de draagmoeder kunnen verplichten de abortus 
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Wade bepleit het absolute beslissingsrecht van een vrouw op abortus, er is weinig kans dat een contract haar dit recht 
ontegensprekelijk kan afnemen. 



 

Masterproef Valcke Lien “Wanneer een andere vrouw je kind draagt”                                                            

6.3. De verschillende juridische en feitelijke facetten voor de actoren in de verschillende fasen van het 
draagmoederschap 

115 

uit te voeren172. In de overeenkomsten die we vonden tussen de USA en de VK vonden we wel 

clausules terug die het laatste propageerden, dit vanuit de visie dat de wensouders genoeg 

betalen om een ‘perfect’ kind te krijgen. Deze clausules mogen dan niet afdwingbaar zijn voor 

de rechtbank, de draagmoeders zijn hier niet altijd van op de hoogte (zeker niet indien ze niet 

vertegenwoordigd zijn door een advocaat, om dit te voorkomen verplichten wij deze bijstand) 

en voelen ze zich gedwongen door het contract om over te gaan tot de onderbreking. Het is 

niet verantwoord om het beslissingsrecht van de draagmoeder op deze manier te 

beperken173. Ook naar Belgische wetgeving is het niet mogelijk dat de draagmoeder 

gedwongen wordt door een contract of de door wensouders om abortus uit te voeren; indien 

het bepaald wordt in de overeenkomst is deze clausule onafdwingbaar en nietig. SHENFIELD 

meent dat de draagmoeder enkel een morele plicht heeft om de zwangerschap uit te dragen 

doordat zij met volle kennis en goed geïnformeerd het contract heeft afgesloten174. 

De oplossing bestaat eruit een gedeeltelijke verantwoordelijkheid toe te schrijven aan de 

wensouders en draagmoeder, ze moeten samen beslissen in geval van handicap. De 

wensouders kunnen argumenteren dat zij het kind niet meer wensen op te nemen indien de 

draagmoeder bewust de zwangerschap uitdraagt met de wetenschap dat het kind zwaar 

gehandicapt is. We wensen er echter op te wijzen dat, indien er tijdens de prenatale 

onderzoeken geen afwijkingen werden ontdekt en het kindje toch geboren wordt met een 

gebrek, de wensouders naar onze mening niet meer over dit beslissingsrecht beschikken (zie 

‘handicap en de weigering aanvaarden door de wensouders’). 

We raken in het kader van de abortus ook even het onderwerp ‘meerlingen’ aan. We volgen  

de mening van Patrik Vankrunkelsven ,vervat in het wetsvoorstel 7 juni 2005(nr 3-1230/1): 

“ingeval van meerlingen alle kinderen zullen worden afgestaan aan de wensouders”. 

Terugvallen op abortus is in deze gevallen geen optie175. 

Scheiding  Er dient geregeld te worden wie het kind zal adopteren bij scheiding. 

Sterfgeval Er moet worden geregeld hoe de afstand zal geregeld worden indien één van de 

wensouders komt te overlijden, doorgaans zal de overlevende partner het kind willen 

opnemen en een nieuw gezin vormen. Er zijn echter gevallen waarin de overlevende partner 

het emotioneel niet aankan en het kind weigert op te nemen. In dit geval komen we terecht 

in de situatie die we aanhalen onder ‘handicap en weigering aanvaarden door wensouders’. 

Bevindt men zich echter in een situatie waarin het leven van de draagmoeder op het spel 

staat, dan heeft zij het laatste woord, zij is de persoon die beslist of er wordt overgegaan tot 

zwangerschapsonderbreking of dat zij risico aanvaard en de zwangerschap voortzet176. 
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 D.M. BARTELS en R. PRIESTERS en E. VAWTER en L. CAPLAN, Beyond baby M, ethical issues in new reproductive techniques, New 
York, Humana Press Inc, 1990, p. 207-208. 
173

 F. SHENFIELD en G. PENNING en J. COHEN en P. DEVROEY en G. DE WERT en B. TARLATZIS, “Task force on Ethics and law 10: 
Surrogacy”, Human reproduction 2005-20, p. 2706; V.E. MUNRO, “Surrogacy and the construction of the maternal – foetal 
relationship: The feminist dilemma examined”, Res publica 2001, p. 36-37.  
174

 F. SHENFIELD en G. PENNING en J. COHEN en P. DEVROEY en G. DE WERT en B. TARLATZIS, “Task force on Ethics and law 10: 
Surrogacy”, Human reproduction 2005-20, p. 2707. 
175

 F. SHENFIELD en G. PENNING en J. COHEN en P. DEVROEY en G. DE WERT en B. TARLATZIS, “Task force on Ethics and law 10: 

Surrogacy”, Human reproduction 2005-20, p. 2707.  
Uitzondering: in India kan men zwanger zijn van een te groot aantal baby’s doordat er geen maximum in te planten 
embryo’s werd vastgelegd. In het geval van gevaar voor de kinderen is een partiële, medisch gemotiveerde abortus soms 
aan de orde. Deze extreme meerlingen zijn niet mogelijk in België door het wettelijk bepaalde maximum (2-3). 
176

 “Wetsvoorstel tot regeling van het draagmoederschap” 7 juni 2005, ingediend door Patrik Vankrunkelsven. 
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Miskraam  In het geval van ideëel draagmoederschap moet er geen regeling getroffen worden 

omtrent het miskraam. Er kan misschien wel opgenomen worden in de overeenkomst dat de 

draagmoeder stopt met haar engagement omwille van de lichamelijke of emotionele lasten 

ten gevolgen van het verlies van de baby. In het geval van het commercieel 

draagmoederschap dient men ook het financiële luik te regelen in de overeenkomst: hoeveel 

ontvangt de draagmoeder na een miskraam. Tot welk stadium van de zwangerschap geldt 

deze regel? Wat in geval van een doodgeboorte? In de voorbeeldovereenkomsten177 vonden 

we onder andere dat de draagmoeder geen vergoeding ontvangt indien ze het kind verliest 

door een miskraam voor de vijfde maand van de zwangerschap, de kosten van de 

zwangerschap zullen echter wel gefinancierd worden. Ook werd in sommige overeenkomsten 

opgenomen dat de draagmoeder ontslagen is van elke verplichting na het miskraam of de 

stilgeboorte van het kind. Wij sluiten ons aan bij de laatste clausule maar verwerpen het feit 

dat de draagmoeder helemaal niets zou ontvangen moest ze een miskraam krijgen in of voor 

haar vijfde maand van zwangerschap, zij heeft immers reeds een behoorlijke inspanning 

geleverd en een periode een ‘prestatie’ verricht. We zijn van mening dat er een tabel moet 

opgenomen worden in de overeenkomst die percentage-gewijs een vergoeding toewijst aan 

de draagmoeder afhankelijk van de maand waarin ze een miskraam krijgt. 

Weigering afstand door draagmoeder Voor het geval dat de draagmoeder het kind niet wilt 

afgeven en zij dus gebruik maakt van haar gerechtigde bedenktermijn van 180 dagen moeten 

de wensouders zich indekken en een regeling treffen in de overeenkomst. Het is evident dat 

de draagmoeder haar vergoeding (bij commercieel draagmoederschap) zal moeten 

rembourseren. Artikel 16 Wetsvoorstel betreffende het draagmoederschap door Philippe 

Mahoux 13 maart 2008 stelt dat er in de overeenkomsten kan worden opgenomen dat de 

wensouders sommige kosten kunnen terugvorderen indien de draagmoeder niet overgaat tot 

afstandname, ook het wetsvoorstel ingediend door Philippe Mahoux sluit zich hierbij aan 

(artikel 15). Prof NIEUWENHUIS stelt dat hier geen wettelijke basis voorhanden is waar deze 

vergoeding een basis vindt (het gaat wel over het Nederlands recht). 

Handicap en weigering aanvaarden door wensouders178 Er wordt doorgaans gesteld dat de 

wensouders niet gedwongen kunnen worden het kind te aanvaarden, dit zou niet in het 

belang van het kind zijn. Prof. NIEUWENHUIS meent echter dat de wensouders in deze situatie 

wel aangesproken kunnen worden voor het levensonderhoud van het kind (niet de 

draagmoeder die er normaal wel voor zou moeten instaan), hij onderbouwt deze stelling door 

volgende argumentatie: “Gaan  we uit van de vergoeding van het positief belang, dan 

vergelijken we de situatie waarin zij nu verkeert- met kosten voor het kind- met de situatie 

waarin zij verkeerd zou hebben als het contract goed zou zijn nagekomen.  In het laatste geval 

zou zij geen kosten hebben gehad. Aangezien zij die nu wel heeft, komen die naar mijn mening 

voor vergoeding in aanmerking.”  
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 D.M. BARTELS en R. PRIESTERS en E. VAWTER en L. CAPLAN, Beyond baby M, ethical issues in new reproductive techniques, 

New York, Humana Press Inc, 1990, p. 263-269; en verder verwijzen we hiervoor naar de voorbeeld- 
draagmoederschapsovereenkomst in bijlage 7. 
178

 F. SHENFIELD en G. PENNING en J. COHEN en P. DEVROEY en G. DE WERT en B. TARLATZIS, “Task force on Ethics and law 10: 
Surrogacy”, Human reproduction 2005-20, p. 2707; J.H. NIEUWENSHUIS en W.M. KLEIJN, Civielrechterlijke aspekten van 

kunstmatige inseminatie en draagmoederschap, Leiden, Broekhuijsen- Molenaar, 1991, p. 157. 
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Ook door de richtlijn179 die het comité voor bio-ethiek schreef in 2004 werd bepleit het kind 

niet op te dringen aan de wensouders (zie 6.1.4.). Het wetsvoorstel nr. 3-1230/1, ingediend 

door Patrik Vankrunkelsven in 2005 ziet dit anders. Het bepaalt in artikel 4, §4 wat er moet 

worden opgenomen in de overeenkomst gesloten tussen de wensouders en de draagmoeder. 

Het zesde punt zegt: “de wensouders accepteren het kind zonder enig voorbehoud, ook als het 

gehandicapt mocht zijn”. Naar onze mening valt er voor deze laatste stelling te getuigen 

vanuit het buikgevoel, elke persoon zal zeggen dat ouders die bewust kiezen voor het 

ouderschap dit kind moeten aanvaarden zoals het is. Het is niet omdat men hier te maken 

heeft met de ‘creatie’ van een kind dat men ook mag spreken van de ‘bestelling’ van een 

perfect kind180. We behandelen dit laatste nog in sectie ‘6.3.1.6. Het eisenpakket voor het 

kind, is dit ethisch verantwoord?’.  

Manier van bevallen Doorgaans wordt er ook opgenomen in het contract of de draagmoeder 

op een natuurlijke manier zal bevallen of via keizersnede. De draagmoeder kan niet 

gedwongen worden tot een bepaalde methode maar is wel verplicht, al is het een eerder 

morele verplichting, te handelen in het belang van het kind181. Artsen kunnen in geval van een 

problematische bevalling wel haar beslissing en deze van de wensouders overrulen wanneer 

zij door hun ingrijpen het welzijn van het kind vrijwaren182. Ook beslist men samen of de 

wensmoeder aanwezig zal zijn bij de geboorte183. 

Regelen contact gedurende en na de bevalling De partijen dienen samen overeen te komen 

hoe frequent de wensouders contact hebben met de draagmoeder tijdens de zwangerschap 

en of de draagmoeder nog een deel zal uitmaken van het leven van de wensouders en het 

kind na de geboorte. Er is natuurlijk een verschil tussen het draagmoederschap voldragen 

door een kennis en het draagmoederschap volbracht door iemand die een vreemde was voor 

het wenskoppel voor de samenwerking. Een onderzoek uitgevoerd in de UK184 wees uit dat 

vooral de wensmoeder graag de zwangerschap van dichtbij meemaakt en graag frequent 

contact heeft met de draagmoeder, namelijk in elke fase van de zwangerschap minimum 

eenmaal in de maand. Er kon minder lijn getrokken worden in het contact tussen de 

wensouders en de draagmoeder na de geboorte; één derde van de draagmoeders zag het 

wenskoppel eens per maand, één vijfde zag hen nooit. De partijen hebben dus een vrij veel 

beweegruimte met betrekking tot de regeling van het bezoekrecht en contractregeling. 

 

We verwijzen naar het artikel 11 en 12 van 7.2. Wetsvoorstel 

                                                           
179

 COMITÉ VOOR BIO-ETHIEK, 2004, Advies van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek nr 30 van 5 juli 2004 betreffende de 

zwangerschap voor een ander (draagmoederschap), 
https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/GEZONDHEIDZORG1_MENU/OVERL
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 D.M. BARTELS en R. PRIESTERS en E. VAWTER en L. CAPLAN, Beyond baby M, ethical issues in new reproductive techniques, 

New York, Humana Press Inc, 1990, p. 203-207. 
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2001-9, p. 57- 67; R.J. EDELMANN, “Surrogacy: The psychological issues”, Journal of reproduction and infant psychology 2004-
22, p. 129. 
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 R.J. EDELMANN, “Surrogacy: The psychological issues”, Journal of reproduction and infant psychology 2004-22, p. 127-128. 
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 F. MAC CALLUM en E. LYCETT en C. MURRAY en V. JADVA en S. GOLOMBOK, “Surrogacy: the experiences of surrogate mothers”, 
Human reproduction 2003-18, p. 2199-2201; R.J. EDELMANN, “Surrogacy: The psychological issues”, Journal of reproduction 
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6.3.1.4. Voorwaarden en kenmerken draagmoeder 

6.3.1.4.1. Getuigenissen en ervaringen van draagmoeders 

“She had meant to be unfazed, meant to make her parents and friends proud of her generosity, meant 

to make the couple she had had the baby for like her so much that ‘afterwards’ she would be part of 

their extended family and could watch her son grow up. But none of it, not one piece of that, came out 

the right way. Her parents were not particularly proud. The couple did not want her around. And she 

was not unattached from her son and clearly never would be.” FLEMING
185

 

“I never think of the child as mine. After I had the baby, the mother came into the room and held the 

baby. I couldn’t relate that it had any part of me” 

“I don’t think of the baby as my child. I donated an egg I wasn’t going to be using and gave it the 

change to become a child.” 

“The baby isn’t mine. I am only carrying the baby” 

“I am strictly the hotel” RAGONE
186

 

Onderzoek toonde aan dat geen van de draagmoeders twijfel had bij het overhandigen van de baby 

(in 91% van de gevallen namen de draagmoeder en wensouders samen de beslissing over wanneer 

de overdracht diende te gebeuren, in 9% koos de draagmoeder gevoelsmatig het moment). Er was 

slechts 3% van de draagmoeders die na de geboorte nog regelmatig een psycholoog bezocht187. 

6.3.1.4.2. Kenmerken van de draagmoeder 

Profiel van ‘de’ draagmoeder 

In 2003 werd een onderzoek gevoerd met als één van de onderzoekspunten “welke profiel heeft ‘de’ 

draagmoeder? Zijn dit inderdaad vooral achtergestelde vrouwen?”. CICCARELLI
188 toonde aan dat dit 

laatste een mythe is, de draagmoeder is doorgaans een blanke, christelijke vrouw die getrouwd is en 

eigen kinderen heeft. De draagmoeder en haar gezin maken in de regel deel uit van de 

middenklasse189.  

Motivatie van de draagmoeders 

Uit het onderzoek van MAC CALLUM e.a. blijken volgende drijfveren voor draagmoederschap: 

Het willen helpen van een kinderloos koppel     91% 

Het willen herbeleven van de  zwangerschap     15% 

Zelfontplooiing         6% 
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 L.J. KAPLAN en R. TONG, Controlling our reproductive destiny: a Technological and Philosophical Perspective, Cambridge, 
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 De 4 laatste citaten komen uit: L. VAN ZYL en A. VAN NIEKERK, “Interpretations, perspectives and intentions in surrogate 
motherhood”, Journal of medical Ethics 2000, p. 405. 
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 F. MAC CALLUM en E. LYCETT en C. MURRAY en V. JADVA en S. GOLOMBOK, “Surrogacy: the experiences of surrogate mothers”, 
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 J.C. CICCARELLI en J.J. BECKMAN, “Navigating rough waters: an overview of psychological aspects of surrogacy”, Journal of 
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 Dit profiel was voor een groot deel te danken aan de grondige screening gevoerd door de agentschappen. 
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Betaling         3% 

Ook EDELMANN voert aan dat draagmoeders over het algemeen altruïstische motieven hebben, een 

minderheid enkel financiële motieven heeft en een derde groep vooral handelt vanuit een 

schuldgevoel (door eigen abortus, het opgeven van een kind voor adoptie of het verlies van een 

kind)190. 

CICCARELLI en BECKMAN 191menen dat de motivatie van wenskoppels heel duidelijk is maar dat de 

motivatie van de draagmoeder door veel mensen gepercipieerd wordt als ‘verdacht’. Zij pakten uit 

met volgende analyse. Er werden slechts in beperkte mate cijfermateriaal vrijgegeven : 

Het willen helpen van een kinderloos koppel 

Het herbeleven van de zwangerschap     Altruïstische  

Zelfontplooiing 

Schuldgevoelens         26% 

Betaling    enige motivatie    21% 

     Samen met ander motief  40% 

Conclusie: In tegenstelling tot wat het mainstream gedachtegoed propageert, hebben draagmoeders 

meestal onbaatzuchtige beweegreden, al dan niet bestaande naast een financiële drijfveer. 

6.3.1.4.3. Voorwaarden draagmoeder 

Het is essentieel dat de wetgever een aantal voorwaarden oplegt waar de vrouw aan moet voldoen 

alvorens ze in aanmerking komt voor het draagmoederschap. We werken voor een deel van de 

voorwaarden met de bestaande wetgeving omtrent artificiële voortplantingstechnieken. Verder 

baseren we ons op de praktijk en proberen vanuit deze kennis gekende problemen tegen te gaan 

door extra voorwaarden in te voeren. We geven eerst de voorwaarde, behandelen deze theoretisch 

vanuit de geconsulteerde lectuur en besluiten dan hoe wij het zullen zien in ons wetsvoorstel. 

Leeftijd 

We baseren ons bij de uitwerking van deze voorwaarde op de Wet van 6 juli 2007 betreffende de 

medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten. In 

de wetgeving meldt men dat ‘er gameten kunnen worden weggenomen bij vrouwen tot de leeftijd 

van 45 jaar’, in praktijk verkiest men echter donoren van maximum 35-37 jaar192 (er is een 

gespecialiseerd(e) site/centrum in België dat eiceldonoren werft: het Medisch centrum voor 

vruchtbaarheidsdiagnostiek, zij verkiezen donoren die jonger zijn dan 32 jaar193). In de bestaande 
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 R.J. EDELMANN, “Surrogacy: The psychological issues”, Journal of reproduction and infant psychology 2004-22, p. 127-128; 
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wetsvoorstellen koos men voor een maximumleeftijd van 36 jaar (4-633/1), 45 jaar (3-1230/1 en 

Richtlijn werkgroep bio-ethiek), 47 jaar (4-633/1). Onze voorkeur gaat uit naar het vrij laag houden 

van deze leeftijd, dit om de lichamelijke klachten tot een minimum te beperken en om de 

slaagkansen te verhogen. Ook zal de draagmoeder waarschijnlijk gemakkelijker instemmen met 

adoptie wanneer ze weet dat ze zelf nog kinderen kan krijgen. 

We maken nog nota van enkele maximumleeftijden aangehaald in de buitenlandse wetgeving: 

Nederland 40 jaar, Oekraïne 40 jaar, India 35 jaar,… Wij verkiezen een maximumleeftijd van 37 jaar 

voor de draagmoeder194. De enige uitzondering op deze regel wordt gemaakt bij ideëel 

draagmoederschap, wanneer de moeder van één van de wensouders zich als aspirant-draagmoeder 

opwerpt. Ook in dit geval moet er een plafondleeftijd bepaald worden, wij volgen Patrik 

Vankrunkelsven195 en leggen de begrenzing op 50 jaar. 

We achten ook de bepaling van de minimumleeftijd voor de draagmoeder noodzakelijk. In de 

wetsvoorstellen stelt men voor de minimumleeftijd op 18 jaar te leggen196.  Wij wensen deze 

minimumleeftijd echter op te trekken. Om onze keuze grondig te onderbouwen geven we weer hoe 

het in het buitenlands recht geregeld werd: Oekraïne 20 jaar, India 21 jaar, Canada 21 jaar,… Het 

wetsvoorstel zal de minimumleeftijd van 21 jaar insluiten. Bij jongere vrouwen zal de kinderwens 

zelden vervuld zijn. Daarnaast beschikken ze over onvoldoende inschattingsvermogen om een 

geïnformeerde toestemming te geven.  

Vervulling kinderwens 

Het is essentieel dat de draagmoeder reeds kinderen heeft en kinderwens vervuld is197. Dit om 

meerdere redenen: het is onmogelijk om in te schatten wat een zwangerschap met je zal doen 

wanneer je het nog nooit ervaren hebt, enkel op deze manier kan er sprake zijn van een “informed 

consent”. Daarnaast zal het vooral een extra bescherming zijn voor de wensouders. De draagmoeder 

beschouwt haar gezin als volledig en voelt niet de nood om er nog een kind aan toe te voegen, er is 

dan ook minder kans dat zij zal terugkomen op haar beslissing.  

We nemen hier nota van de implicaties van deze voorwaarde. De draagmoeder heeft dus al kinderen, 

ook zij zullen betrokken worden bij de zwangerschap. Ook zij dienen betrokken te worden bij de 

psychologische begeleiding. 

Getrouwd? 

De draagmoeder moet niet getrouwd zijn. In geen van de besproken landen werd dit opgenomen als 

voorwaarde in de wetgeving. In één van de Belgische wetsvoorstellen werd bijvoorbeeld wel 

opgenomen: “de draagmoeder moet alleenstaande, gescheiden of weduwe zijn. Als zij getrouwd zou 

zijn, zou men immers frontaal in aanvaring komen met de wet op afstamming
198”. Wij menen echter 

dat deze stelling voorbijgestreefd is. Bijgevolg nemen we geen bepaling op omtrent de verplicht 

getrouwde/ alleenstaande status van de draagmoeder. Indien de draagmoeder getrouwd is, is het 

wel essentieel dat haar echtgenoot ook meestapt in de overeenkomst en belooft afstand te doen van 

zijn ouderschapsrechten. Hij dient op dezelfde consciëntieuze manier geïnformeerd te worden, 
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hierdoor zal hij ook in staat zijn om een geïnformeerde toestemming te geven voor het 

draagmoederschap199.  

Screening ondergaan 

Het is essentieel dat men de aspirant-draagmoeders onderwerpt aan een streng vooronderzoek; 

hierin moet haar psychologisch en fysiek welzijn worden getoetst. Ook dient haar motivatiereden in 

extenso te worden onderzocht. Een zuiver financiële motivatie brengt immers verschillende risico’s 

met zich mee o.a.: misbruik door de draagmoeder van het wenskoppel (liegen over zwangerschap, 

miskraam), doorverkoop aan een hoger biedend koppel, een weinig ontwikkelde band met het 

kind,… De British Medical Association200 ondervond in 1996 dat deze houding ten opzichte van het 

kind vrij vergaande gevolgen kan hebben; de draagmoeder houdt zich minder aan de bepaalde 

voorwaarden (drugs, alcohol,…) en brengt zowel zichzelf als het kind veel sneller in gevaar.  

Medisch vooronderzoek 

De draagmoeder moet zich laten onderzoeken op de seksueel overdraagbare ziekten en dient een 

uitgebreid verslag in te dienen betreffende haar medische voorgeschiedenis. De behandelende arts 

dient verder de nodige fertiliteitsonderzoeken uit te voeren(slaagkansen nagaan). De draagmoeder 

mag geen problemen hebben ondervonden in haar eigen zwangerschap(pen) die voorspellen dat de 

nieuwe zwangerschap een risico oplevert voor haar gezondheid. Het ACOG comité schreef in 2008 

een opiniestuk201 waarin zij uiteenzetten hoe zij de rol zien van een arts in het kader van het 

draagmoederschap. Wanneer een arts benaderd wordt door een vrouw die graag draagmoeder wil 

zijn dient hij tijdens de eerste consultatie zowel de medische, als de juridisch en ethische overweging 

te maken. Hij dient na te gaan of zij genoeg bescherming geniet en of zij geniet van afzonderlijke 

representatie. Verder doet het comité enkele voorstellen om belangenvermenging en conflicten te 

vermijden: 

� Het is beter dat de arts die de screening doet van de draagmoeder niet dezelfde arts is die de 

begeleiding al een tijd doet van het wenskoppel (belangenvermenging en niet langer in staat 

om een volledig objectief oordeel te vellen door medeleven met wenskoppel). 

� De arts dient de draagmoeder door te verwijzen naar een onafhankelijke psychologe; deze 

laatste dient haar een duidelijk beeld te geven van de effecten op lange termijn. 

� De arts mag niet deelnemen aan de procedure die naar zijn mening de uitbuiting in de hand 

werkt van één van de partijen ( bv de betaling mag immers niet volledig afhankelijk zijn van 

succes,…). 

Er kan geen enkele arts verplicht worden om mee te werken aan het draagmoederschap (zelfs 

zonder opname van een gewetensclausule), doch wanneer hij/zij beslist wel mee te werken dient hij 

zich volledig te engageren en mee te werken aan de bescherming en het informeren van alle 

partijen202. 
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Psychologisch vooronderzoek 

De slaagkansen bij draagmoederschap staan en vallen met de psychologische begeleiding203. Deze is 

niet alleen broodnodig gedurende de zwangerschap maar is zeker aan de orde alvorens de procedure 

gestart wordt. De draagmoeder kan enkel haar rol vervullen wanneer zij slaagt voor de 

psychologische proeven. Er wordt nagegaan welke de drijfveer is van de draagmoeder (bv ze mag 

niet enkel gedreven zijn door schuldgevoel om eigen abortus, of enkel door economische 

motieven,…), hoe zij de relatie ziet tussen haar en de wensouders na de bevalling, hoe zij de relatie 

ziet tussen haar en het kind na de geboorte, of ze niet lijdt aan een psychologische aandoening, hoe 

haar sociaal netwerk reageert op haar beslissing,… Vooral de aan- of afwezigheid van een goed 

sociaal netwerk speelt een determinerende factor, de reactie van de omgeving op het initiatief van 

de vrouw is belangrijk voor haar welzijn gedurende de zwangerschap en voor haar gevoel van 

tevredenheid na afstand van het kind204.  

Het fertiliteitscentrum van het  AZ Sint Lucas heeft een eigen psycholoog in dienst die 

verantwoordelijk is voor de basisscreening, ze besteden de screening van alleenstaanden echter uit 

aan een professioneel bureau: Dilopsy205 .  Wij onderschrijven dit initiatief en stellen voor dat de 

gespecialiseerde fertiliteitscentra samenwerken met dergelijk bureau, het betreffende bureau zal 

samenwerken met de huispsycholoog. 

Nota 

De wachttermijn die de medische testen en psychologische testen met zich meebrengen geven de 

partijen de kans om elkaar beter te leren kennen en goed uit te zoeken of dit wel de oplossing is 

waar ze zich goed bij (zullen) voelen206. 

Familie en vrienden of onbekende?  

In buitenlandse wetgeving werd in sommige gevallen opgenomen dat de draagmoeder een kennis 

van het wenskoppel moet zijn (bv Nederland). In andere gevallen werd er net benadrukt dat de 

draagmoeder en aspirant-ouders elkaar niet mogen kennen voor de samenwerking (bv Oekraïne, 

Israël).  In een bestaand wetsvoorstel werd opgenomen dat “de draagmoeder best geen verwante is 

van het onvruchtbare koppel. Het is de bedoeling latere conflicten te vermijden die zowel voor de 

volwassenen als voor de kinderen van het gezin nadelige gevolgen kunnen hebben. De mogelijkheid 

om een beroep te doen op een verwante mag echter niet systematisch uitgesloten worden
207”. We 

onderbouwen beide stellingen met internationale psychologisch lectuur.  

We starten met de stelling dat draagmoeder en wensouders elkaar beter niet kennen voor de 

samenwerking. COTTON stelt dat er verschillen werden genoteerd qua psychologische problemen 

tussen draagmoeders die het koppel kenden voor het proces en zij die elkaar niet kenden. De niet-
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bevriende draagmoeders hadden minder problemen met het opgeven van het kind208. Ook is er 

onderzoek dat uitwijst dat de betaling minder ter harte wordt genomen door de wensouders en dat 

de verwachtingen van de draagmoeder vaak niet worden ingelost (qua getoonde dankbaarheid, 

voldoening,…). De draagmoeder voelt zich uiteindelijk meer gebruikt dan voldaan. Het risico dat de 

vrouw zich onder druk gezet voelt om de rol te vervullen van draagmoeder is veel groter in 

familieverband209. De argumentatie tegen dit uitgangspunt luidt als volgt; deze manier van handelen 

kan problematisch zijn daar alles gebouwd is op een wederzijds vertrouwen tussen vreemden, iets 

wat minder evident is. De slaagkansen zijn volledig afhankelijk van de band die ontstaat tussen 

draagmoeder en wensouders, de oprichter van een van de Britse bemiddelingsagentschappen 

beschrijft het als een “geforceerde vriendschap”. Dit probleem stelt zich niet wanneer het gaat over 

intrafamiliaal draagmoederschap. 

Het ander geval: de partijen moeten elkaar kennen. Deze stelling is vooral ingegeven door het 

streven naar ideëel draagmoederschap en het vermijden dat het draagmoederschap verwordt tot 

een economische transactie. Er is een minder groot risico dat de draagmoeder zich volledig 

detacheert van de baby (wat maakt dat ze nonchalanter omgaan met de zwangerschap en het 

ongeboren kind210). Dit brengt echter met zich mee dat er ook meer twijfels zijn omtrent de 

overdracht. De grootste zorg gaat in de literatuur uit naar het kind, het creëert immers vrij complexe 

relaties binnen de familie. De extra druk die in deze gevallen gezet kan worden mag niet onderschat 

worden211. De eerste casus hoogtechnologisch draagmoederschap in Australië bewijst echter dat het 

intrafamiliaal (sister- to – sister) draagmoederschap een groot succes kan zijn, alle partijen vonden 

hun plaatsje in de bijzondere gezinsstructuur212.  

Wij verkiezen geen bepaling op te nemen in de wetgeving; in het kader van het commercieel 

draagmoederschap lijkt het positiever om gebruik te maken van een ongekende draagmoeder, in het 

kader van ideëel draagmoederschap werkt men beter samen met iemand die het koppel goed kent. 

Reclame 

De draagmoeder mag geen publiciteit maken voor de diensten die ze wil verstrekken, wij verwijzen 

hiervoor naar sectie 6.3.1.1.1. Reclame. 

Nationaliteit 

Moeten zowel draagmoeder als wensouders over de Belgische nationaliteit beschikken? SPAR213 

voert aan dat in een internationale context, dus wanneer Belgen naar het buitenland gaan om daar 

beroep te doen op een draagmoeder of indien ze een draagmoeder tijdelijk laten overkomen naar 

België, er een grotere kans bestaat op exploitatie. Deze resultaten vloeien vooral voort uit het feit 

dat de draagmoeder in dit geval bijna zeker behoort tot de armere bevolkingsgroepen en dat ze een 
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mindere opleiding genoten heeft dan de wensouders. Ook komen deze draagmoeders uit delen van 

de wereld waar de opties voor vrouwen (om geld te verdienen) een stuk beperkter zijn. Hieruit volgt 

dat de draagmoeder een stuk minder sterk staat dan het wenskoppel. De auteur meent dat het niet 

verantwoord is om deze optie te ontnemen aan deze, over het algemeen, achtergestelde vrouwen. 

We bemerken dat deze, in stand gehouden, kloof tussen wensouders en draagmoeder haar doel 

heeft; hierdoor blijft het in het belang van het kind dat het naar het wenskoppel gaat. 

Het neemt niet weg dat de auteur vraagtekens plaatst naast volgende situaties: twee Britse, 

homoseksuele, mannen doen beroep op een Amerikaanse draagmoeder, die bevalt van hun 

tweeling. Het koppel ging naar Amerika omdat hun adoptieaanvraag werd geweigerd in Groot-

Brittannië. Illustratief geven we nog een gelijkaardige situatie; een alleenstaande Britse man doet 

beroep op een Amerikaanse draagmoeder om zijn drieling te dragen. Hij kon een draagmoeder 

zoeken in de UK maar verkoos de meer liberale houding die in Amerika heerst. De partijen in de 

voorgaande casussen engageren zich in internationale handel; ze ‘kochten’ onderdelen in het 

buitenland, vermaken het tot het ‘product’ in een gunstig offshore klimaat en voeren het dan terug 

in naar eigen land. Het valt te betwijfelen of dit de bedoeling was bij de regularisering van het 

draagmoederschap in de UK en VSA.  

In Nederland werd uitdrukkelijk bepaald dat de draagmoeder de Nederlandse nationaliteit moet 

bezitten. Ook een aantal wetsvoorstellen voor België betogen dit uitgangspunt214. Een van de 

geïnterviewde specialisten, Dr. N. v.R. , vroeg zich af of men wel genoeg kandidaten zou vinden in 

België indien men dit echt zou doorvoeren. Het wetsvoorstel van Philippe Mahoux kan hier een 

oplossing bieden. Hij maakt in het artikel 9, dat de voorwaarden bepaalt voor de draagmoeder, geen 

vermelding van de vereiste nationaliteit (en doet dit wel voor de wensouders). Maar ook in voorstel 

van Vankrunkelsven is een achterpoortje te vinden; de draagmoeder moet een ‘vaste verblijfplaats’ 

hebben in België, dit begrip wordt niet verder gedefinieerd waardoor er een beetje 

interpretatieruimte blijft. 

Wij sluiten ons aan bij het voorstel van Vankrunkelsven. 

Aantal keer draagmoeder zijn  

We vonden informatie over een Britse dame, C. Hortcock, die al 9 keer draagmoeder geweest is. Ook 

Jackie Smith, Brits, is verslaafd aan het zwanger zijn en was reeds 5 maal draagmoeder215. Deze 

illustraties staan lijnrecht tegenover de wetgeving van het District of Columbia waar elke kandidate 

slechts één keer draagmoeder mag zijn216. In geen van de bestaande wetsvoorstellen voor België 

werd hier melding van gemaakt. Wij wensen het toch even aan te halen: is het de 

verantwoordelijkheid van de staat om hier een maximum voor te bepalen en waarom zou men hier 

een plafond voor vastleggen? De vastgelegde maximumleeftijd zal de draagmoeder automatisch 

verplichten om te stoppen. Naast de lichamelijke gevolgen van verschillende zwangerschappen lijkt 

het ons ook weinig gezond het draagmoederschap te herleiden tot een soort ‘bandwerk’, dat moet in 

alle gevallen vermeden worden. Het lijkt ons dan ook aangewezen hier een minimum nota van te 
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maken in de voorbereidende werken.  Verder is het de verantwoordelijkheid van de psycholoog, in 

samenwerking met het gespecialiseerd centrum, die de screening verzorgen om de risico’s in te 

schatten en te detecteren wanneer men te maken heeft met een zwangerschapsverslaafde. Verder 

dienen zij uit te maken of dit enig risico met zich meebrengt voor het kind, de wensouders en de 

gezondheid en mentale toestand van de draagmoeder. 

Meer betalen wanneer de draagmoeder beschikt over speciale kwaliteiten?  

In het geval van eiceldonatie onderzoekt men de kwaliteiten van de donor, is deze bijzonder mooi of 

intelligent dan zal het bedrag dat de wensouders ervoor betalen significant hoger liggen217.  

Illustratie (De prijzen zijn bepaalt per cyclus): 

� Afgestudeerd aan Princeton 35.000 dollar 

� Speciale talenten   80.000 dollar 

� Heel aantrekkelijk             150.000 dollar 

We halen dit kort aan omdat er binnen het draagmoederschap soms gebruik wordt van gedoneerde 

eicellen, dit zal de kost voelbaar opvoeren. Ook stelt zich de vraag of ‘speciale draagmoeders’ een 

hogere vergoeding verdienen. Hierop is het antwoord naar ons mening een duidelijke ‘neen’, de 

draagmoeder zal geen enkele invloed hebben op de genetische samenstelling van het kind (want ze 

mag geen biologische band hebben met het kind, want wel meer problemen bij het 

draagmoederschap waar het kind deels genetisch van de draagmoeder is218). 

 

De draagmoeder moet minimum aan volgende voorwaarden voldoen: 
� Zij moet minimum de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben en is maximum 37 jaar oud. Op dit 

laatste mag een uitzondering gemaakt worden voor de moeder van een van de wensouders, 
in dit geval is de maximumleeftijd 50 jaar.  

� De draagmoeder moet in staat zijn een geïnformeerde toestemming te geven. 
� De draagmoeder bezit de Belgische nationaliteit of heeft hier een vaste verblijfplaats. 
� De draagmoeder mag geen genetisch materiaal afstaan met het oog op de creatie van het 

kind dat ze zal dragen. 
� De draagmoeder moet zich laten onderwerpen aan een voorafgaand medisch onderzoek.  
� De draagmoeder moet een getuigschrift kunnen voorleggen dat bewijst dat er geen 

pathologie aanwezig is waardoor de nieuwe zwangerschap abnormale risico’s meebrengt voor 
zichzelf en het toekomstige kind. 

� De draagmoeder dient minimum één levend kind ter wereld te hebben gebracht, dat nog in 
leven is. Verder dient ze te getuigen dat haar kinderwens vervuld is. 

� De draagmoeder moet een psychologisch vooronderzoek ondergaan en zich tijdens en tot 
minimum een jaar na de zwangerschap laten bijstaan door een psycholoog. 
  

 

 

 

                                                           
217

 B. STEINBOCK, “Payment for egg donation and surrogacy”, The mount Sinai Journal of medicine 2004-71, p. 259. 
218

 R.J. EDELMANN, “Surrogacy: The psychological issues”, Journal of reproduction and infant psychology 2004-22, p. 129. 



 

Masterproef Valcke Lien “Wanneer een andere vrouw je kind draagt”                                                            

6.3. De verschillende juridische en feitelijke facetten voor de actoren in de verschillende fasen van het 
draagmoederschap 

126 

6.3.1.5. Voorwaarden en kenmerken wensouders 

6.3.1.5.1. Getuigenissen van wensouders 

“Alice is the child of Sev’s brain and imagination”  getuigt de wensmoeder over de wensvader in het 

eerste geval van hoogtechnologisch draagmoederschap in Australië
219

 ( 1988). 

“Het was voor mij geen zaak van de voortzetting van mijn DNA maar één van het doorgeven van mijn 

liefde en kennis”     getuigt de wensmoeder in voorgaande zaak. 

“We zoeken zo veel mogelijk contact met de draagmoeder. Mijn vrouw heeft dit nodig om te groeien 

in haar moederrol nu ze haar kind niet zelf draagt” RAGONE
220

 

6.3.1.5.2. Kenmerken van de wensouders 

Profiel van ‘de’ wensouders 

HUGHES221 deed een vergelijkend onderzoek tussen koppels die overgingen tot adoptie en deze die 

kozen voor draagmoederschap. Hij kwam tot volgende conclusie: de wensouder(s) zijn meestal, 

� Universitair en professioneel 

� Blank 

� Getrouwd  

� Hoog zelfvertrouwen 

� Iets ouder dan de koppels die kiezen voor adoptie 

� Hoog inkomen: RAGONE spreekt van 100.000 dollar/jaar 

� Zelden katholiek (in tegenstelling tot ‘de’ draagmoeder) 

 Wensouders slagen erin zichzelf als ouder te zien door hun rol als volgt te definiëren: door onze 

wens/ wil bestaat het kindje, daardoor zijn wij de ouders. Ze zien het als een “Conception in the 

mind” . Naar hun mening volgt uit het doel van het draagmoederschap dat de draagmoeder geen 

ouder is222. 

Wensouders blijken bijzonder goede ouders223, ze zijn sterker geëngageerd dan ‘gewone’ ouders, 

betuigen regelmatiger hun liefde aan hun kind en zijn warmer. Ze beschouwen hun kind doorgaans 

als heel speciaal maar kwetsbaar. Deze houding brengt ook een aantal negatieve emoties met zich 

mee; vooral wensmoeders blijken overbeschermend, angstiger, geven hun kind minder autonomie 

en hebben minder vertrouwen in hun kunnen als ouder. 
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Motivatie van de wensouders 

Personen die beroep doen op een draagmoeder zijn doorgaans ouder, weten al geruime tijd dat ze 

door omstandigheden geen of moeilijker kinderen kunnen krijgen en zij vechten al lange tijd tegen 

vruchtbaarheidsproblemen (homoseksuele koppels, alleenstaanden, geboren zonder baarmoeder…). 

MAC CALLUM haalt aan in zijn onderzoek dat de wenskoppels gemiddeld 7,5 jaar proberen zwanger te 

geraken via andere kunstmatige voortplantingsmethoden alvorens ze kiezen voor het 

draagmoederschap224. Bij 91% van de onderzochte koppels lag de oorzaak van de 

conceptieproblemen bij de vrouw. EDELMANN maakt ons daarnaast ook attent op het feit dat deze 

koppels over het algemeen een sterkere huwelijksrelatie krijgen door het gemeenschappelijke doel, 

ze weten heel goed waaraan ze beginnen en zijn door hun ervaringen heel goed in staat om in te 

schatten of zij deze methode zullen aankunnen225. 

Wanneer de enige beweegreden van de wensouders bestaat uit praktische overwegingen (niet te 

combineren met baan) of om esthetische redenen (wil figuur niet verliezen), komen zij niet in 

aanmerking voor het draagmoederschap. 

De wensouders dienen dan ook een getuigschrift voor te leggen van de behandelende arts dat meldt 

dat er geen alternatieven zijn voor het wenskoppel of voor de aanvragende alleenstaande226. 

Het moet gaan over: 

� Het geval waarin zwangerschap fysiologisch onmogelijk is voor de wensouders of één van 

hen; het kan gaan over een homoseksueel koppel. 

� Het geval waarin de zwangerschap het leven van de vrouw of van het toekomstig kind ernstig 

in gevaar zou brengen. Dit risico dient groter te zijn dan het normale risico dat een zwangere 

vrouw van de leeftijdscategorie van de wensmoeder loopt. 

De motivatie van de wensouders zal doorgaans ook te vinden zijn in genetica, de onweerstaanbare 

drang om de genetische familielijn verder te zetten. LANDRIDGE
227 noteerde in zijn onderzoek dat 

ouders getuigden dat zij een kind ‘van zichzelf’ wilden. Daarnaast deponeerden ze dat het vooral ging 

over de liefde die ze wilden delen en het willen ervaren van de vreugde die kinderen brengen. Wij 

wensen bij dit laatste een nota te maken; wanneer het enkel gaat over het geven van liefde en het 

genieten van een kind dan kunnen deze ouders zich ook wenden tot een adoptiebureau, genetica 

moet toch de meest dominante drijfveer zijn. 

6.3.1.5.3. Voorwaarden wensouders 

Leeftijd 

De leeftijd van het wenskoppel is, ondanks wat sommige wetgevers denken, bijzonder belangrijk. 

Zeker de wensmoeder mag niet te oud zijn, zij is immers degene die de Ivf-behandelingen ondergaat 

met als doel het oogsten van de eitjes. Naast de lichamelijke belasting dienen we ook rekening te 

houden met de kwaliteit van de eicellen, deze daalt enorm na de leeftijd van 37 jaar. Dit is niet de 
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enige reden waarom er naar onze mening een maximumleeftijd moet worden opgenomen. In het 

belang van het kind valt zeker te motiveren dat de ouders niet te oud mogen zijn. 

In de buitenlandse wetgeving werd regelmatig nagelaten een leeftijdsvoorwaarde op te nemen voor 

de wensouders (bv India, Oekraïne,…). In Nederland en het VK werd er wel een leeftijdsvoorwaarde 

opgenomen: respectievelijk 44 jaar (Ned) en een minimumleeftijd van 18 jaar (VK). 

Onze wetsvoorstellen vermelden 43 jaar en 47 jaar als in te voeren maxima228. De wet op Medisch 

Begeleide Voortplanting stelt 47 jaar als grens voor de implantatie van embryo’s of inseminatie van 

gameten. We volgen deze wetgeving. 

Getrouwd  

Lang werden enkel getrouwde koppels toegelaten tot het draagmoederschap, zowel in het 

buitenland als in de Belgische wetsvoorstellen. In de meer recente wetsvoorstellen229 wordt hier 

echter geen melding meer van gemaakt. Ook de buitenlandse maatschappelijke consensus 

evolueerde de voorbije jaren; in India mogen zowel getrouwde koppels als alleenstaanden als 

homoseksuelen beroep doen op een draagmoeder. Ook in Oekraïne is de getrouwde status van het 

wenskoppel niet langer determinerend: alleenstaanden krijgen toegang, het homohuwelijk is hier 

nog niet erkend maar zij kunnen een aanvraag indienen als alleenstaande. In de USA heeft iedereen 

toegang: getrouwd, ongetrouwd, homo, hetero. 

Doch niet alle landen zijn mee geëvolueerd. In de UK moeten de wensouders nog steeds getrouwd 

zijn op het moment dat ze het ‘parental order’ aanvragen, sinds april 2010 mag het wel een 

getrouwd homokoppel zijn. Ook in Rusland moeten de wensouders nog steeds getrouwd zijn. 

We erkennen de waarde van de getrouwde status of het wettelijk samenwonen, het verzekerd enige 

stabiliteit voor het kind. We wensen dan ook te bepalen dat het niet mag gaan om een nieuw koppel, 

ze moeten minimum 3 jaar samenwonen230. Het is aan de psycholoog om uit te maken of het koppel 

getuigt van enige stabiliteit en emotionele maturiteit. Ook alleenstaanden krijgen toegang tot het 

draagmoederschap, al lijkt een extra grondige screening hier aan de orde231. Samengevat, we volgen 

de adoptiewetgeving. Hebben toegang tot het draagmoederschap; 

� alleenstaanden  

� gehuwden  

� samenwonenden die geen familieband met elkaar hebben  

� heteroseksuele koppels  

� homoseksuele koppels232 . 

Screening 

Voor de screening verwijzen we naar de uiteenzetting onder ‘screening bij de draagmoeder’. 
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Reclame 

Wij verwijzen hiervoor naar sectie 6.3.1.1.1. Reclame  

Nationaliteit 

We verwijzen naar ‘Nationaliteit bij de draagmoeder’. 

De bestaande wetsvoorstellen adviseren: nr. 3-1230/1: “Wensouders en draagouders bezitten de 

Belgische nationaliteit of hebben een vaste verblijfplaats in België”, nr. 4-633/1: “de wensouders 

moeten in België gedomicilieerd zijn en wel sinds ten minste twee jaar. De voorwaarde wil een vorm 

van <<shopping>> uitsluiten op het Belgisch grondgebied en dient als waarborg dat de procedure van 

het draagmoederschap doorlopen wordt onder begeleiding van een fertiliteitscentrum”. 

Kwalitatieve ouders233 

De wensouders moeten aantonen dat zij goede ouders zullen zijn. We volgen hier gedeeltelijk de 

adoptieprocedure: de ouders worden onderworpen aan een grondige screening die nagaat of zij ‘in 

staat zijn’ om ouders te zijn234 (artikel 346/1 en 346/2 Burgerlijk Wetboek). We verwijzen hier niet 

enkel naar hun ouderschapskwaliteiten, hun intelligentie maar ook naar hun lichamelijke 

bekwaamheid om een kind op te voeden. Bij het laatste denken we aan gehandicapte alleenstaanden 

of koppels die een aanvraag indienen. Vooral de zelfredzaamheid wordt gebruikt als uitgangspunt in 

het laatste geval. Deze controle maakt deel uit van het psychologisch vooronderzoek bij de 

wensouders. 

De wensouder(s) moet(en) minimum aan volgende voorwaarden voldoen: 

� De wensouders moeten meerderjarig zijn en mogen niet ouder zijn dan 47 jaar.  

� We wensouders moeten in staat zijn om een geïnformeerde toestemming te geven. 

� Het moet gaan om een alleenstaande, een getrouwd koppel of een koppel dat al minimum 3 

jaar op een bestendige manier samenwoont. 

� Minimum één van de wensouder moet in bezit zijn van de Belgische nationaliteit of sedert 

twee jaar in België zijn woonplaats hebben. 

� De wensouders moeten een medisch en psychologisch vooronderzoek ondergaan, zij moeten 

zich ook tijdens de zwangerschap laten bijstaan door een psycholoog. 

Draagmoederschap zoals gedefinieerd in artikel 1 is enkel toegelaten in volgende gevallen: 

� Het geval waarin zwangerschap fysiologisch onmogelijk is voor de wensouders of één van 

hen. Het kan gaan over een homoseksueel koppel. 

� Het geval waarin de zwangerschap het leven van de vrouw of van het toekomstig kind ernstig 

in gevaar zou brengen. Dit risico dient groter te zijn dan het normale risico dat een zwangere 

vrouw van de leeftijdscategorie van de wensmoeder loopt. 

 

Het draagmoederschap wordt enkel toegestaan wanneer minimum één van de wensouders een 

biologische band heeft met het kind, het delen van een genetische band met de draagmoeder is 

verboden. 
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6.3.1.6. Een eisenpakket voor het kind? 

We haalden reeds aan dat het niet is omdat je een kind ‘maakt’, bijna op ‘bestelling’, dat er extra 

eisen gesteld mogen worden aan dit kind. We bespraken reeds wat er moet gebeuren met een 

gehandicapt kind. De wensouders moeten dezelfde kansen krijgen die een gewoon zwanger koppel 

krijgt. Zij mogen verwachten dat de draagmoeder toestemming geeft voor prenatale diagnostiek. 

Resulteert dit niet in een correcte diagnose dan moeten de wensouders zich, net als koppels die op 

een natuurlijke manier zwanger geraken, voegen naar de situatie. Het lijkt ons weinig logisch dat zij 

wel de optie hebben het kind gewoon in het adoptiesysteem  te plaatsen terwijl koppels die op een 

gewone manier zijn zwanger geworden deze optie niet hebben. 

Ook geslachtsselectie om niet-medische redenen is uitgesloten. In het buitenland (o.a. India,..) 
behoort dit wel tot de mogelijkheden maar in België werd het in 2007 met de Wet betreffende de 
medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten 
verboden. 

6.3.2. Gedurende de zwangerschap 

6.3.2.1. Gedrag van de draagmoeder 

Het gedrag van de draagmoeder wordt gecontroleerd door de draagmoederschapsovereenkomst. 

Verder dient ze zich te gedragen zoals het een zwangere vrouw betaamt.  

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken235 wezen uit dat de relatie tussen draagmoeder en 

wensouders bepalend is voor de tevredenheid van beide partijen na afstand van het kind. De 

draagmoeder dient er aan mee te werken deze relatie zo goed mogelijk te houden. 

6.3.2.2. Gedrag van de wensouders 

Ook het gedrag van de wensouders wordt gecontroleerd door de draagmoederschapsovereenkomst. 

De overeenkomst regelt onder meer hoeveel keer de wensouders en de draagmoeder elkaar zien, of 

zij aanwezig zijn bij de bezoeken aan de gynaecoloog, voor hoever zij de conformiteit van de 

draagmoeder naar de overeenkomst mogen controleren,… 

6.3.2.3. Begeleiding 

6.3.2.3.1. Medische begeleiding en controles 

Verplichtingen arts gedurende de zwangerschap naar de draagmoeder toe236: 

� De professionele verplichting van de gynaecoloog bestaat uit de ondersteuning en het 

garanderen van het welzijn van de zwangere vrouw en de baby. Hij moet hierbij haar doelen 

voor de zwangerschap ondersteunen. Indien hij door zijn overtuigingen en visie omtrent 

draagmoederschap deze taak niet naar behoren kan uitvoeren dient hij de draagmoeder 

door te verwijzen naar een andere gynaecoloog. 

� De overeenkomst tussen draagmoeder en wensouders mag geen effect hebben op de zorg 

die de behandelende gynaecoloog verstrekt. De gynaecoloog mag enkel raad geven en zorg 

verstekken in het belang van de zwangere vrouw en haar kind, ongeacht voorgaande 

overeenkomst met het wenskoppel. 
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� De vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt blijft onbetwist, de wensouders krijgen enkel 

toegang tot de medische informatie na expliciete toezegging van de draagmoeder. 

� De artsen dienen na de begeleiding het huidige beleid te evalueren. 

Verder wordt er in de overeenkomsten bepaald hoe frequent de draagmoeder naar de gynaecoloog 

moet. Wij wensen op te nemen dat ze minimum 3 maal op gynaecologisch onderzoek moet (één 

maal per trimester). En in het laatste trimester tweemaal. Ook dient zij de zwangerschap of een 

mogelijk miskraam te laten registreren en erkennen door het fertiliteitscentrum. 

Meestal wordt er in de overeenkomst opgenomen dat de draagmoeder toestemt met prenatale 

diagnostiek. Wij wensen erop te wijzen dat dit kan dienen om de zwangerschap op tijd te kunnen 

afbreken maar dat er evenzeer wensouders zijn die dit zien als een manier om zich beter te kunnen 

voorbereiden op een gehandicapt kind. 

6.3.2.3.2. Psychologische begeleiding en controle 

Het is van cruciaal belang dat de wensouders en de draagmoeder gedurende de zwangerschap 

worden bijgestaan door een psycholoog. Er werd reeds aangehaald dat het succes van het 

draagmoederschapproces voor een groot deel bepaald wordt door de visie die de draagmoeder heeft 

op haar zwangerschap en de relatie die ze heeft met de wensouders.  

De beeldvorming wordt gestuurd tijdens de sessies bij de psycholoog van het fertiliteitscentrum. VAN 

ZYL en VAN NIEKERK citeren een aantal draagmoeders; “ik zie dit kind niet als het mijne”, “ik ben 

gewoon het hotel”,… De vrouwen die aan het woord komen getuigen wel allemaal dat ze het niet 

hadden gekund zonder de constante, psychologische bijstand verstrekt door het bemiddelingsbureau 

(USA)237.  

De aangeboden hulpverlening kan ook garanderen dat de relatie tussen de partijen goed is en blijft. 

Deze goede relatie staat garant voor een gevoel van voldoening op lange termijn (het gevoel van 

tevredenheid neemt af wanneer het contract met de wensouders verdwijnt, het gevoel van 

voldoening neemt af wanneer de draagmoeder zich niet meer belangrijk, speciaal en geapprecieerd 

voelt door de wensouders). We haalden reeds aan dat een groot deel van de draagmoeders een 

innigere relatie vormt met het wenskoppels, vooral de wensmoeder, dan met het kind238. 

Daarnaast krijgt vooral de draagmoeder ook te kampen met gemengde reacties vanuit de omgeving. 

De invalshoek van de wensouders wordt meestal beter verstaan. Over het algemeen reageert de 

directe omgeving positief en wordt ze gesteund door echtgenoot en kinderen, doch de uitgebreide 

familie en vrienden vertonen meer gemengde reacties (slechts één derde van de families stelde zich 

echt ondersteunend op). Het draagmoederschap wordt over het algemeen ervaren als een positieve 

ervaring al vinden de meeste vrouwen dat ze te weinig ondersteuning krijgen van hun omgeving239. 

De draagmoeder, haar echtgenoot en haar kinderen moeten hiermee leren omgaan. Ook moeten 

haar kinderen verstaan dat het nieuwe kindje in mama haar buik nooit een onderdeel zal zijn van hun 

gezinnetje.  
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De psychologische begeleiding van de wensouders dient niet zozeer om psychologische stoornissen 

tegen te gaan, over het algemeen slagen zij erin zich bijzonder goed aan te passen aan de situatie. 

Toch is de opvolging aangewezen om specifieke angsten tegen te gaan, om te helpen bij het 

beslissingsproces, om te anticiperen op mogelijke knelpunten of om snel te reageren bij 

voorkomende discussies. Het is algemeen aanvaard en bepleit dat deze begeleiding verzorgd moet 

worden voor alle partijen in alle fases van de zwangerschap240. De bestaande wetsvoorstellen nemen 

hier ook nota van. 

Het draagmoederschap dient begeleid te worden in één van de twee erkende fertiliteitscentra zoals 

gedefinieerd in artikel 6 van deze wet. 

De draagmoeder dient de zwangerschap of een eventueel miskraam te laten vaststellen in het 

fertiliteitscentrum 

De draagmoeder is verplicht minimum vier maal op gynaecologisch onderzoek, dit eenmaal in de 

twee eerste trimesters en tweemaal in het laatste trimester van de zwangerschap 

 

6.3.3. Na de bevalling 

6.3.3.1. Adoptie door de wensouders 

De status quo ;”mater semper certa est” (art. 312 §1 B.W.): de vrouw die bevalt van het kind is 

automatisch de juridische moeder van het kind, de man waarmee ze getrouwd (wettelijk 

samenwoont) is automatisch de juridische vader van het kind (art. 315 B.W.) (het vaderschap kan 

reeds voor de geboorte van het kind aangevochten worden, art. 318 B.W.), heeft tot gevolg dat 

adoptie voor de geboorte uitgesloten is. De wensouders (moeder) moeten een adoptieprocedure 

starten na de geboorte om de juridische ouders te worden van het kind dat biologisch reeds van hen 

is. Deze regeling volgt uit de gelijktrekking door verschillende auteurs en wetgevers met de 

adoptiewetgeving, deze kent een bedenktermijn van 6 weken toe aan de vrouw die haar kind 

opgeeft voor adoptie. We behandelden reeds in 6.3.1.3.1. Relatie met adoptie, dat er behoorlijk wat 

verschillen zijn tussen adoptie en draagmoederschap. Daarnaast bepleitten we al dat we kiezen voor 

een bedenktijd van 90 dagen in het begin van de zwangerschap.  

Er werd lang verkondigd dat de prenatale adoptie241 niet verenigbaar zou zijn met de rechten van de 

draagmoeder. Dit bezwaar stelt zich niet langer, in het kader van ons voorstel, daar de draagmoeder 

reeds na 90 dagen afstand doet van haar ouderschapsrechten en zich niet meer kan bedenken. Het is 

dan ook niet langer een noodzaak om te wachten met de adoptie tot na de geboorte. Het 

wetsvoorstel nummer 3-417/1242, ingediend door Christine Defraigne speelt hierop in en bepaalt dat 

“Wanneer een beroep gedaan wordt op een genetisch niet verwante draagmoeder of op een 

traditionele draagmoeder, wordt de naam van de vader vermeld in de akte van geboorte en bepaalt 
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de overeenkomst bedoeld in artikel 5, § 3, dat de naam van de echtgenote of van de samenwonende 

partner van de man in de akte van geboorte als die van de moeder vermeld wordt”. De wensouders 

zijn van bij de geboorte de wettelijke ouders. Hierdoor omzeilt men de toepassing van de 

adoptiewetgeving. 

De laatst aangereikte optie is ook deze die in het buitenland veel voorkomt; we denken dan aan 

Rusland, Californië, India en Oekraïne.  

In Nederland en het VK werkt men nog met een specifieke procedure243 die de wensouders dienen 

op te starten na de geboorte van het kind, we zien hier weer dat de procedures zorgen voor 

behoorlijke vertragingen (bv pas aanvraag indienen na 1 jaar feitelijke zorg). Ook de Belgische 

wetsvoorstellen hanteren soms deze invalshoek: de versnelde adoptieprocedure na geboorte van het 

kind. 

Het wetsvoorstel van Philippe Mahoux244  benoemt dit als een ‘prioritair recht om het kind te 

adopteren’. Het wetsvoorstel van Patrik Vankrunkelsven245 bepaalt dan weer dat de toestemming 

van de draagmoeder direct na de geboorte gegeven moet worden, er werd hiertoe een pre-

adoptieverklaring opgenomen in de draagmoederschapsovereenkomst. Ook VAN ZYL en VAN NIEKERK 

verwerkten deze optie in hun artikel, de draagmoeder bepaalt op voorhand: ‘i do not intend to raise 

my child
246’. 

 

Wij menen dat het belang van het kind pleit voor de optie die de meest transparante en rechtszekere 

situatie creëert. Naar onze mening is dat zo wanneer de ouders na de geboorte onmiddellijk de 

wettelijke ouders zijn en zij ook als ouders op de geboorteakte staan. Wij volgen dus de visie van 

mevrouw Defraigne en wijzen er nogmaals op dat de draagmoeder geen enkele genetische band mag 

hebben met het kind247. 

 

In de kantlijn vermelden we hoe de situatie zit bij een lesbisch/ homoseksueel koppel. Één van de 

partners (de niet-biologische ouder) zal het kindje nog steeds moeten adopteren. Er bestaat echter 

een trend waardoor de partner sneller erkend wordt als meemoeder of meevader. Ook hebben de 

meemoeders sinds 29 mei 2009 recht op vaderschapsverlof (meemoederschapsverlof)248. Dit is de 

ultieme illustratie van het feit dat we evolueren naar een maatschappij waar de gewildheid en de 

wens om ouder te worden primeert op het biologisch ouderschap. De homoseksuele man die het 

kind adopteert heeft recht op adoptieverlof249. 
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 Artikel 30ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (ingevoegd door de Programmawet van 
9 juli 2004, Belgisch Staatsblad van 15 juli 2004). 
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6.3.3.2. Begeleiding van de draagmoeder en de wensouders? 

In België kan men opteren voor open en gesloten draagmoederschap, in geen van beide gevallen kan 

de draagmoeder genieten van enige anonimiteit. Deze anonimiteit is niet mogelijk daar het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens een “enorm groot belang hecht aan de mogelijkheid voor een 

persoon om zijn persoonlijke geschiedenis te kennen”250. Op basis van het arrest Odièvre (13 februari 

2003) en Gaskin (7 juli 1989) meent de Raad van State dat zelfs wanneer de wetgever er toch zou 

voor kiezen om het draagmoederschap anoniem te maken, hij dit principe niet absoluut kan 

doorvoeren. Volledig vanuit het belang van het kind wordt gepleit voor een opheffingsmogelijkheid. 

Doordat men van in het begin weet dat de draagmoeder nooit uit het beeld zal verdwijnen (al is het 

maar op juridische documenten) zullen de partijen met zorg regelen hoe het contact zal verlopen na 

de geboorte. De partijen zullen met andere woorden reeds in de overeenkomst een keuze maken 

tussen open en gesloten draagmoederschap. In het achterhoofd moet hier rekening gehouden 

worden met de openheid die men wenst te hanteren ten opzichte van kind (we verwijzen naar  

6.3.3.3. Begeleiding van het kind?) en welke relatie de partijen zelf het meest aangewezen vinden 

tussen de draagmoeder en het kind. 

Er zijn wensouders die het gesloten draagmoederschap prefereren omdat ze liever hebben dat de 

draagmoeder geen deel uitmaakt van hun verdere leven251. Er zijn eveneens draagmoeders die liever 

geen contact meer hebben; het blijft immers moeilijk om in constante verbinding te staan met het 

kind dat je hebt opgegeven. Andere koppels maken dan weer afspraken om na de geboorte foto’s te 

versturen, te telefoneren, kaartjes te sturen en werken soms zelfs een bezoekregeling252 uit voor de 

draagmoeder253. Het gaat in dit laatste geval over het overgrote deel van de gevallen254. 

In beide gevallen zien we dat een psychologische begeleiding aangewezen zal zijn. Zowel de 

permanente scheiding als het voortgezette contract kunnen problematisch zijn voor de emotionele 

toestand van de draagmoeder. Het overgrote deel van de onderzoeksresultaten geeft aan dat geen 

van de ondervraagde draagmoeders een jaar na de bevalling nog psychologische klachten heeft255. 

Toch wensen wij in het wetsvoorstel op te nemen dat de draagmoeder tot minimum één jaar na de 

geboorte onder toezicht moet staan van de fertiliteitscentrum-psycholoog. Ook het wetsvoorstel van 

Vankrunkelsven hanteert dezelfde tijdslijn256. De wensouders zullen zelf aanvoelen voor hoever 

verdere begeleiding noodzakelijk is na de geboorte, wij nemen hier geen bepaling voor op. We zijn 

immers van mening dat zij in deze fase sterker staan en minder zaken te verwerken hebben (verlies 

kind, …). 
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6.3.3.3. Begeleiding van het kind? 

De meest prangende vragen stellen zich met betrekking tot het kind. Het is dan ook de enige partij in 

de overeenkomst die geen stem heeft257. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid en het 

beleid om deze stem te vertolken. Dit is echter niet mogelijk zonder dat we eerst nagaan of deze 

‘contractspartij’ belangen heeft die overgebracht moeten worden. 

Illustratie  

Alice, nu 21 jaar oud, schreef op haar 12de: 

“I am 

Eating up inside like an Apple with a worm 

I am 

Hibernating, hiding like a bear, hiding the real me from the world outside 

I am 

What I am, and everything more 

I am 

Like a caterpillar in a chrysalis, waiting for the butterfly to come out
258

” 

Belang van het kind 

De rode draad door deze masterproef is ‘het belang van het kind’, het is dan ook noodzakelijk dat we 

onderzoeken of het kind getekend blijkt door de manier waarop het ter wereld komt. We bouwen 

deze analyse op aan de hand van internationale onderzoeksresultaten. 

De vergelijking met adoptie werd reeds eerder gemaakt maar is hier echt aan de orde. We menen 

dat de ervaringen en pijnpunten van deze kinderen gelijklopen; hoe open zijn de ouders? Op welke 

leeftijd dien je het kind te introduceren met de realiteit en eventueel met de draagmoeder? En 

uiteindelijk: groeien deze ‘bewust gecreëerde’ baby’s uit tot deze extreem gewilde kinderen met 

gedragsproblemen? We bespreken dit hierna. 

Transparantie  

100% (VAN DEN AKKER: 65,5%259) van de wensouders zegt dat ze planden het kind te zeggen dat het 

ter wereld was gekomen via een draagmoeder260. Zij gaven als reden dat ze meenden dat het kind 

recht had op de waarheid. Prof SANDER-WOUDSTRA  acht geheimen in een gezin uit den boze, het is 
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voor hem dan ook een evidentie dat het kind de ware toedracht wordt meegegeven. Vroeg of laat 

komt alles uit… 

Om de kinderlijke visie op de wereld te illustreren geven we een citaat uit het boek “De kleine Prins” 

van A. de Saint-Exupéry261: 

 “Vaarwel”, zei de vos, “Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig: alleen met het hart kan je 

goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar”. “Voor de ogen is het wezenlijke 

onzichtbaar”, herhaalde de kleine prins, om het goed te onthouden… 

Het valt te betreuren dat er nog geen onderzoek vonden dat aangeeft op welke leeftijd en op welke 

manier de wensouders het nieuws best brengen aan het kind262.  

Mevrouw NYSSENS
263 meent dat de wensouders wettelijk verplicht moeten worden het kind op de 

hoogte te brengen van het feit dat het ter wereld is gekomen via een draagmoederschap en dat 

daarbij de identiteit van de draagmoeder moet worden vrijgegeven. We haalden reeds aan dat 

anoniem draagmoederschap niet tot de mogelijkheden behoort maar de verplichte vrijgave van de 

informatie aan het kind lijkt ons vrij vergaand. De heer CASSIER  meent dat “het kenbaar maken van 

het draagmoederschap aan het kind niet wettelijk verplicht mag worden, tenzij men een vermelding 

daarvan op de geboorteakte verplicht. Zelfs dan kan nog steeds de omweg van de adoptie worden 

gekozen. Uit de ervaringen blijkt wel dat het verborgen houden van essentiële elementen in verband 

met de afkomst van het kind, (…), kan leiden tot een ernstige vertrouwenscrisis in hoofde van het 

kind,(…), om deze reden is spreker voorstander van transparantie van in den beginne, maar het lijkt 

hem moeilijk dit wettelijk te verplichten”264. Wij schrijven de verantwoordelijkheid voor de 

sensibilisering van de ouders toe aan de behandelende psycholoog, deze dient de ouders te wijzen 

op het belang van openhartigheid. We zijn geen voorstander van een wettelijke verplichting, zeker 

daar deze verplichting niet bestaat in de adoptiewetgeving. 

Ontwikkeling van het kind 

We attendeerden reeds op het feit dat wensouders beduidend enthousiaster zijn over hun relatie 

met hun kind dan ouders die op een natuurlijke manier een kind kregen. Ze genieten meer van het 

ouderschap, vertonen minder hoge stressniveaus, zijn minder teleurgesteld in hun kind en geven 

meer blijk van hun liefde en affectie naar het kind toe265.  Het is dan ook weinig verbazingwekkend 

dat de kinderen uit deze gezinnen deze gevoelens gewaarworden en zich hiernaar vormen. Er 

werden dan ook geen extra gedragsproblemen geregistreerd. Tegen alle verwachtingen in waren er 
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niet beduidend meer huilbaby’s of temperamentvolle en onvoorspelbare kindjes266. BURNS en HAHN 

vermoedden nochtans dat ouders die moeilijkheden ondervonden bij de conceptie onrealistische 

verwachtingen zouden hebben voor hun kinderen en beduidend sneller teleurgesteld zouden zijn. Dit 

zou zijn weerslag hebben op de gevoelens en perceptie die het kind heeft bij en van de familiale 

relaties. We zijn blij dat de veronderstelling van STEADMAN en MC KLOSKEY
267 dat “the feeling of 

inadequacy that usually accompany infertility may be magnified and may have seriousley deleterious 

effects on the development of the child from infancy onward” weerlegd werd door alle 

geconsulteerde onderzoeken en het interview met de ervaringsdeskundige ‘Alice in Wonderland’268: 

 
“Fellow humans and others: Welcome to my World. 

That is what a normal 13-year-old would say. So why am I saying it? Because I am a normal 13- year-

old….” 

 

 

De draagmoeder moet minimum tot één jaar na de geboorte genieten van psychologische 

begeleiding. 

De naam van de wensvader wordt vermeld in de akte van geboorte en de 

draagmoederschapsovereenkomst bedoeld in artikel 11 bepaalt dat de naam van de echtgenote of 

van de samenwonende partner van de man in de akte van geboorte als die van de moeder vermeld 

wordt. 
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7. Wetsvoorstel 

7.1.  Inleiding  
Het wetsvoorstel functioneert als de conclusie van de masterproef. Het doel dat we voor ogen 

hadden was het reguleren van het draagmoederschap zonder het aan te moedigen. We leggen de 

nadruk nogmaals op het belang van een try-out fase waarin we testen of het voorstel naar behoren 

functioneert, de fertiliteitscentra dienen in deze periode frequenter te rapporteren (anders eenmaal 

per jaar). Een gebrek aan controle leidt naar onze mening tot wildgroei… 

7.2. Wetsvoorstel 

 

Wetsvoorstel 

 

TITEL I – Algemene bepaling 

Artikel 1 

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 

TITEL II - Definities 

Artikel 2 

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder: 

1° <<draagmoederschap>> : de voortplantingstechniek waarbij een vrouw, de <<draagmoeder>> in de zin van 

deze wet, zwanger wordt en een kind baart ten behoeve van een andere persoon; 

2°<<draagmoeder>> : de vrouw die op basis van een draagmoederschapsovereenkomst de zwangerschap 

doorloopt en genetisch niet verwant is met het kind. Zij stemt in met de inplanting van een embryo, in vitro 

verwekt op basis van de gameten van de wensouders of van één van de wensouders en een gametendonor;  

3°<<hoogtechnologisch draagmoederschap>> : er wordt bij de draagmoeder een embryo ingeplant dat 

ontstaan is door in-vitrofertilisatie waarbij de eicel, het semen of  beide afkomstig zijn van de wensouders, in 

de zin van deze wet; 

4°<<laagtechnologisch draagmoederschap>> : de voortplantingstechniek waarbij de draagmoeder zichzelf 

insemineert met het sperma van de wensvader, zij stelt hierbij zowel haar baarmoeder als een eicel ter 

beschikking van de wensouders; 

5°<<commercieel draagmoederschap>> : het draagmoederschap waarbij de draagmoeder een vergoeding 

ontvangt voor haar diensten, die meer is dan de kosten van de zwangerschap. Deze vergoeding wordt beperkt 

tot het <<plafondbedrag>>; 

6°<<ideëel draagmoederschap>> : het draagmoederschap waarbij de draagmoeder enkel een vergoeding voor 

of terugbetaling van de kosten van de zwangerschap ontvangt; 
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7°<<wensouder>> : elke wensvader of wensmoeder, in de zin van deze wet, die besloten heeft dat hij/zij ouder 

willen worden door beroep te doen op een draagmoeder; 

8°<<fertiliteitscentra>> : de centra genoemd in de zorgprogramma’s voor reproductieve geneeskunde in de zin 

van het KB van 15 februari 1999  houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma’s 

<<reproductieve geneeskunde>> moeten voldoen om erkend te worden; 

9°<<draagmoederschapsovereenkomst>> : de overeenkomst gesloten tussen draagmoeder en wensouder(s). 

De overeenkomst heeft als voorwerp artikel 10 en 11 van deze wet; 

10°<<plafondbedrag compensatie draagmoeder>>: het maximumbedrag dat mag betaald worden aan de 

draagmoeder; 

11° <<reclame>> : het openlijk aanprijzen of promoten van draagmoederschap, gericht op het sluiten van een 

draagmoederschapsovereenkomst; 

12°<<gewetensclausule>> : zoals beschreven in artikel 5 van de wet van 6 juli 2007 Wet betreffende de 

medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten. De 

fertiliteitscentra en de pluralistische centra voor draagmoederschap, zoals omschreven in het artikel 6 van deze 

wet, hebben het recht om hun medewerking te weigeren indien ze de situatie als te problematisch 

beschouwen. 

TITEL III – Omkadering van het draagmoederschap 

HOOFDSTUK I – Algemene bepalingen 

Afdeling 1 – Genetische band met kind 

Artikel 3 

Het draagmoederschap wordt enkel toegestaan wanneer minimum één van de wensouders een genetische 

band heeft met het kind. De draagmoeder, noch haar echtgenoot of partner, mogen gameten afstaan voor de 

creatie van het kind.  

Afdeling 2 – Reclame en bemiddeling 

Artikel 4 

Het is verboden om zich als draagmoeder bekend te maken, zich aan te bieden als draagmoeder of  

<<reclame>> te maken voor het draagmoederschap. Dit verbod geldt enkel wanneer het ‘zich aanbieden als 

draagmoeder’ en het maken van de <<reclame>> gericht op het sluiten van het draagmoederschap plaatsvindt 

buiten de, in deze wet omschreven, gereguleerde pluralistische centra voor draagmoederschap. 

Artikel 5 

De pluralistische centra voor draagmoederschap, zoals omschreven in artikel 6 §1 van deze wet, zijn de enige 

agentschappen die mogen optreden als tussenpersoon. Er mogen ook geen tussenpersonen worden 

ingeschakeld met het oog op het onderhandelen over en het sluiten van een overeenkomst, als bedoeld in 

artikel 2,9° en 10 van deze wet. 
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HOOFDSTUK II – Organisatie en Procedure 

Afdeling 1 – Pluralistische centra voor draagmoederschap 

Artikel 6 

§1. Er dienen door de Koning twee <<fertiliteitscentra>> te worden aangewezen die zullen functioneren als 

pluralistisch centrum voor draagmoederschap. Het ene dient gesitueerd te zijn in het Nederlandse taalgebied, 

het ander in het Franse taalgebied. 

§2. Het takenpakket van de centra, dat door de Koning nader omschreven zal worden, bestaat uit: 

1° de beoordeling van de begeleidingsaanvraag ingediend door wensouder(s) en draagmoeder; 

2° de voorafgaande psychologische screening van de draagmoeder en wensouder(s). Voor deze 

screening dienen de centra samen te werken met een gespecialiseerd bureau dat samengesteld is uit 

psychotherapeuten; 

3° het verstrekken van informatie aan de verschillende partijen; 

4° de voorafgaande medische controle van draagmoeder en wensouder(s); 

5° de medische en psychologische begeleiding van de draagmoeder en wensouder(s) gedurende en na de 

zwangerschap; 

6° de juridische bijstand. 

De opdracht van de centra is de medische, psychologische, maatschappelijke en juridische begeleiding van de 

draagmoeder en de wensouder(s). 

§3. De wensouders dienen, samen met de draagmoeder, een begeleidingsaanvraag in te dienen bij het 

pluralistisch centrum voor draagmoederschap naar keuze. De aanvraag dient aangetekend te worden verstuurd 

en vergezeld te zijn van volgende stukken: 

1° het attest, zoals beschreven in artikel 8 §2, van de gynaecoloog dat getuigt van de fysische 

onmogelijkheid van de wensmoeder om zwanger te worden; 

2° de stukken die staven dat de wensouders en de draagmoeder voldoen aan de voorwaarden bepaald in 

artikel 8 en 9 van deze wet. 

Het pluralistisch centrum voor draagmoederschap dient binnen de maand een gemotiveerde beslissing terug te 

zenden naar wensouder(s) en draagmoeder waarin het centrum meedeelt of het al dan niet bereid is de 

zwangerschap te begeleiden of waarin het verzoekt om bijkomende informatie. Het panel van artsen, door de 

Koning samengesteld, van het pluralistisch centrum voor draagmoederschap kan beslissen om: 

1° de begeleiding van de draagmoeder op zich te nemen; 

2° de begeleiding van de draagmoeder te weigeren omdat de wettelijke voorwaarden niet vervuld zijn; 

3° de begeleiding van de draagmoeder te weigeren omwille van medische contra-indicaties; 

4° de begeleiding van de draagmoeder te weigeren op basis van de <<gewetensclausule>>, zoals 

beschreven in artikel 2,12° van deze wet.  

§4. Werd de aanvraag goedgekeurd dan sluiten de draagmoeder, de wensouders en het pluralistisch centrum 

voor draagmoederschap een overeenkomst zoals omschreven in artikel 7 wet van 6 juli 2007 Wet betreffende 

de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten. Naast de 

gegevens vermeld in dit artikel bevat de overeenkomst met de pluralistische centra ook: 

1° gegevens met betrekking tot draagmoeder en wensouder(s), in overeenstemming met artikel 8 en 9 

van deze wet; 

2° de handtekening van de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de draagmoeder; 
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De overeenkomst wordt opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn met een onderscheiden belang. 

Afdeling 2 - Evaluatie 

Artikel 7 

De pluralistische centra voor draagmoederschap publiceren jaarlijks een evaluatierapport; hierin maken zij 

melding van het aantal aanvragen, de gebeurlijke complicaties, de motivaties van draagmoeder en wensouders 

voor de start en/of stopzetting van de procedure. Daarnaast hebben de pluralistische centra als taak een 

langetermijnonderzoek te starten waarin ze onderzoek doen naar de effecten op de kinderen die voortkomen 

uit het draagmoederschap. Ze dienen ook deze wet te evalueren in het licht van de maatschappelijke noden. 

TITEL IV – Draagmoederschapsovereenkomst 

HOOFDSTUK I – Gerechtigden 

Afdeling 1 – Wensouder(s) 

Artikel 8 

§1. Voorwaarden met betrekking tot de wensouder(s): 

1° de wensouders zijn meerderjarig en niet ouder dan 47 jaar;  

2° de wensouders zijn in staat om een geïnformeerde toestemming te geven; 

3° het moet gaan om een alleenstaande, een getrouwd koppel of een koppel dat al minimum 3 jaar op 

een duurzame en affectieve manier samenwoont; 

4° minimum één van de wensouders is Belg of woont sedert minstens twee jaar in België; 

5° de wensouders ondergaan een medisch en psychologisch vooronderzoek, zij dienen zich ook tijdens 

de zwangerschap laten bijstaan door een psycholoog. 

§2. Krijgt toegang tot het draagmoederschap: de onvruchtbare vrouw die beschikt over een gemotiveerd, 

gedateerd en ondertekend attest van de gynaecoloog waarin laatstgenoemde vaststelt dat het fysiologische 

onmogelijk of niet te verantwoorden is om zwanger te worden. Volgende oorzaken worden erkend: 

1° aangeboren of verworven afwezigheid van de baarmoeder; 

2° een niet naar behoren functionerende baarmoeder waardoor zwangerschap levensbedreigend is voor 

de moeder en/of het kind; 

3° er zijn contra-indicaties anders dan de niet naar behoren functionerende baarmoeder, die eveneens 

levensbedreigend kunnen zijn voor moeder en/of het kind. 

§3. Wanneer de wensmoeder geen eicellen kan afstaan kan er beroep gedaan worden op een eiceldonor. 

§4. Ook homoseksuele koppels en een alleenstaande man kunnen beroep doen op een draagmoeder.  

Afdeling 2 - Draagmoeder 

Artikel 9 

Voorwaarden met betrekking tot de draagmoeder: 

1° zij moet minimum de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben en is maximum 37 jaar oud. Op dit laatste mag 

een uitzondering gemaakt worden voor de moeder of zus van een van de wensouders, in dit geval is de 

maximumleeftijd 50 jaar; 

2° de draagmoeder is in staat een geïnformeerde toestemming te geven; 
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3° de draagmoeder bezit de Belgische nationaliteit of heeft een vaste verblijfplaats in België; 

4° de draagmoeder mag geen genetisch materiaal afstaan met het oog op de creatie van het kind dat ze 

zal dragen; 

5° de draagmoeder onderwerpt zich aan een voorafgaand medisch onderzoek;  

6° de draagmoeder legt een getuigschrift voor dat bewijst dat er geen pathologie aanwezig is waardoor de 

nieuwe zwangerschap abnormale risico’s meebrengt voor zichzelf en het kind; 

7° de draagmoeder heeft minimum één levend kind ter wereld te hebben gebracht, dat nog in leven is;  

8° de draagmoeder ondergaat een psychologisch vooronderzoek. Ze laat zich tijdens en tot minimum een 

jaar na de zwangerschap bijstaan door de psycholoog van het pluralistisch centrum voor 

draagmoederschap. 

 

HOOFDSTUK II – Inhoud 

 

Artikel 10 

§1. De overeenkomst tussen de wensouders en de draagmoeder, te onderscheiden van de overeenkomst 

waarvan melding gemaakt in artikel 6 §4 van deze wet, bevat minimum volgende elementen: 

1° de feiten: voornamen, namen, geboortedatum, geboorteplaats en woonplaats van de draagmoeder en 

de wensouder(s); 

2° de verbintenis van de draagmoeder zich te laten inplanten met het, in vitro gecreëerde, embryo. Deze 

inseminatie zal plaatsvinden in het verkozen pluralistisch centrum voor draagmoederschap; 

3° de verbintenis van de draagmoeder tot afstandname van het kind de dag na de geboorte; 

4° de intentieverklaring van de draagmoeder om de zwangerschap op een zo gezond mogelijke manier te 

voldragen; 

5° het akkoord van de draagmoeder omtrent de prenatale diagnostiek. Er wordt bepaald voor welke 

onderzoeken haar toestemming geldt; 

6° de verbintenis van de draagmoeder om voor en tijdens het medisch begeleide voortplantingsproces 

maatregelen te treffen ter voorkoming van zwangerschap bij betrekkingen met haar partner; 

7° indicatie of het gaat om ideëel of commercieel draagmoederschap; 

8° indicatie van de genetische band die bestaat tussen het kind en de wensouder(s), overeenkomstig 

artikel 3; 

9° de verbintenis van de wensouder(s) tot opname van het kind na de geboorte in hun gezin, dit zonder 

voorbehoud. De wensouder(s) kunnen niet afzien van deze verplichting wanneer het kind gehandicapt 

blijkt te zijn; 

10° de verplichting voor de wensouder(s) met betrekking tot de aanvaarding van alle kinderen in geval van 

een meerling. Ook de draagmoeder is gebonden door deze verplichting en dient afstand te doen van 

alle kinderen; 

11° de neerslag van het engagement van de wensouder(s) en de draagmoeder om de verplichte medische 

en psychologische begeleidingsprocedure te doorlopen; 

12° de optekening van de, in samenspraak besliste, manier van bevallen; 

13° wat er dient te gebeuren in volgende probleemsituaties: 

a. wanneer blijkt uit de prenatale diagnostiek dat het kind gehandicapt is, of dat de 

zwangerschap onverwachte risico’s inhoudt voor de draagmoeder. De draagmoeder behoudt 

haar beslissende stem indien haar leven in het geding komt tijdens de zwangerschap of de 

bevalling; 

b. de wensouders scheiden tijdens de zwangerschap; 

c. één van de of beide wensouders komt te overlijden gedurende de zwangerschap; 

d. het gebeurlijke miskraam. 
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14° de regeling omtrent het contact gedurende en na de zwangerschap. Wensouder(s) en draagmoeder 

regelen dit in samenspraak; 

15° de verbintenis van de wensouder(s) om de kosten te dragen waarvan melding in artikel 11, §1 en §2. 

Artikel 11 

§1. Zowel in het kader van het commercieel draagmoederschap als binnen het kader van het ideëel 

draagmoederschap, moet er in de draagmoederschapsovereenkomst worden opgenomen welke kosten de 

wensouders op zich zullen nemen. Volgende kostenposten moeten worden uitgewerkt: 

1° de medische kosten, waarbij de tarieven van het fertiliteitscentrum dienen gerespecteerd te worden; 

2° de juridische en administratieve kosten;  

3° de diverse kosten; binnen deze sectie dienen minimum te worden vergoed: 

a. zwangerschapskleding; 

b. reiskosten; 

c. levensverzekering draagmoeder en bijkomende ziekteverzekering; 

d. compensatieregeling voor het gebeurlijke loonverlies; 

e. regeling in geval dat de draagmoeder het slachtoffer zou worden van een ongeval, een 

medische complicatie of ziekte die samenhangt met de zwangerschap. 

§2. In het kader van commercieel draagmoederschap dient ook de vergoeding voor de draagmoeder te worden 

bepaald.  

§3. Er moet een financiële planning worden opgenomen: de wensouder(s) en draagmoeder bepalen in 

samenspraak op welk moment de betalingen zullen gebeuren. 

§4. Geen andere kosten zullen vergoed worden door de wensouders dan deze die bepaald werden in de 

overeenkomst. 

§5. Indien de draagmoeder zou weigeren het kind over te dragen, kunnen de wensouders alle kosten 

terugvorderen die werden beschreven in §1 en §2 van dit artikel. 

§6. De totale kost voor het commerciële (en ideële) draagmoederschap mag niet hoger oplopen dan 60.000 

euro. Dat is het <<plafondbedrag>> zoals beschreven in artikel 2,10° van deze wet. Dit bedrag is gekoppeld aan 

de gezondheidsindex. 

 

Na de opmaak van de model-draagmoederschapsovereenkomst kunnen artikel 10 en 11 herschreven 

worden naar: 

Artikel 10 

De partijen maken, onder begeleiding van de jurist van het pluralistisch centrum voor 

draagmoederschap, gebruik van de modelovereenkomst die bij deze wet gevoegd is. 

HOOFDSTUK III – Vorm 

Artikel 12 

§1. Het sluiten van de overeenkomst met het pluralistisch centrum voor draagmoederschap is gratis. Deze 

overeenkomst wordt, net als de overeenkomst tussen draagmoeder en wensouder(s), opgemaakt onder 

begeleiding van de jurist in dienst van het pluralistisch centrum voor draagmoederschap. 



 

Masterproef Valcke Lien “Wanneer een andere vrouw je kind draagt”                                                            

7.2. Wetsvoorstel 144 

§2. De overeenkomst dient in notariële vorm te worden verleden voor men start met de In-vitro bevruchting of 

het medisch begeleide voortplantingsproces. 

HOOFDSTUK IV – Verbreking  

Artikel 13 

§1. De draagmoeder beschikt over een bedenktermijn van 90 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na de 

inplanting van het embryo, waarin ze mag terugkomen op haar beslissing en kan overgaan tot een abortus of 

kan beslissen het kind te houden.  

§2. De overeenkomst kan eenzijdig verbroken worden door de wensouders totdat de draagmoeder zwanger is. 

TITEL IV – Vaststelling van de afstamming 

Artikel 14 

§1. Ten gevolgde van de overeenkomst, waarvan melding wordt gemaakt in artikel 10 en 11, wordt de 

wensmoeder als moeder vermeld op de geboorteakte. Naar toepassing van de regel opgenomen in artikel 315 

Burgerlijk Wetboek, wordt haar echtgenoot vermeld als vader.  

§2. De samenwonende(n) of alleenstaande die beroep doet op een draagmoeder dient het kind te erkennen, 

afwijkend van het artikel 329 bis §2 moet de draagmoeder hiertoe niet haar toestemming geven. 

TITEL V – Strafrechtelijke sancties 

Artikel 15 

Elke overtreding van het artikel 4 van deze wet wordt bestraft met een gevangenisstraf van één tot vijf jaar en 

een geldboete van 1.500 tot 20.000 euro, of met één van deze straffen alleen.  

Artikel 16 

Elke overtreding van het artikel 5 van deze wet wordt bestraft met een gevangenisstraf van één tot vijf jaar en 

een geldboete van 1.500 tot 40.000 euro, of met één van deze straffen alleen. In geval van herhaling is de 

minimumstraf de gevangenisstraf van drie jaar. 

Artikel 17 

§1. Eenieder die meewerkt aan het draagmoederschap, zonder dat er voldaan is aan de voorwaarden 

gestipuleerd in deze wet wordt bestraft met een gevangenisstraf van één tot vijf jaar en met een geldboete van 

1.500 tot 40.000 euro, of met één van deze straffen alleen. 

§2. Eenieder die, hetzij met winstoogmerk, hetzij door middel van giften, beloften, bedreiging of 

gezagsmisbruik een draagmoeder ertoe aanzet het toekomstig kind af te staan, wordt gestraft met een 

gevangenisstraf van vijf jaar en met een geldboete van 1.500 tot 40.000 euro of met één van deze straffen 

alleen, behalve indien er voldaan is aan de voorwaarden opgenomen in de artikelen 10-13 van deze wet. 

TITEL VI – Try-out fase 

Artikel 18 

Gedurende de drie eerste jaren na de inwerkingtreding van de wetgeving dient er om de zes maanden te 

worden gerapporteerd door de pluralistisch centra voor draagmoederschap. De vorm en inhoud wordt 

vastgelegd bij Koninklijk Besluit.  
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TITEL VII – Inwerkingtreding 

Artikel 19 

Deze wet zal in werking treden de eerste dag van de maand na de verschijning van het Koninklijk Besluit 

waarvan melding gemaakt in artikel 6 en 18 van deze wet. 

TITEL VIII – Aanvulling of wijziging bestaande wetgeving 

Artikel 20 

Het artikel 56, §1, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek wordt aangevuld met de woorden <<en, in geval van 

geboorte in het kader van de wet van... betreffende draagmoederschap, een kopie van de authentieke 

draagmoederschapsovereenkomst af te geven>>. 

Artikel 21 

Het artikel 57 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: 

<<In geval er een beroep gedaan werd op een draagmoeder in overeenstemming met de wet van...betreffende 

draagmoederschap, het jaar, de dag, en de plaats van geboorte, de naam, voornamen en woonplaats van de 

vader en de moeder als dusdanig vermeld in de authentieke draagmoederschapsovereenkomst>>. 

Artikel 22 

Het artikel 312 wordt aangevuld met volgende bepaling: 

<<§4. De vordering tot betwisting is niet ontvankelijk wanneer deze werd ingesteld door de draagmoeder in de 

zin van de wet van...betreffende draagmoederschap>>. 

Artikel 23 

Artikel 329bis, §2 van het Burgerlijk Wetboek wordt aangevuld met: 

<<(…) vooraf daarin toestemt. Deze toestemming is niet nodig in geval van geboorte in het kader van de 

wet..betreffende draagmoederschap>>. 
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7.3. Model draagmoederschapsovereenkomst 
De wetgeving kan ontlast worden van de detailbespreking door het verplichte gebruik van 

‘modelovereenkomst’. We sluiten hierbij een concept voor deze overeenkomst, die werd opgemaakt op basis 

van een aantal buitenlands voorbeelden
269

.  

SECTIE I - Algemeen 

Feiten 

Deze overeenkomst is opgemaakt op ________________ (Datum), door en tussen 

____________________________________, de draagmoeder, ________________________________, haar 

echtgenoot / wettelijk samenwonende partner, wonende op volgend adres 

___________________________________________ (Adres) en________________________________, (De 

wensvader),  en________________________________, (De wensmoeder), wonende op volgend adres                

____________________________________________________ (Adres). 

Overwegingen 

De overeenkomst werd opgemaakt met verwijzing naar volgende feiten: 

(iv) _____________(Wensvader) en _____________(Wensmoeder) zijn personen ouder dan 18 jaar die 

wensen toe te treden tot dit contract. 

(v) Het contract heeft als enig doel _____________en _____________(Wensouders) in staat te stellen 

een biologisch eigen kind te krijgen (Mogelijks: om het biologisch eigen kind van slechts één van beide 

wensouders te krijgen). 

(vi) _____________(Draagmoeder) en _____________( Echtgenoot/wettelijk samenwonende partner) zijn 

personen ouder dan 21 die wensen toe te treden tot dit contract. 

Doel en opzet 

Het enige doel van deze overeenkomst is het mogelijk maken van het krijgen van een biologisch eigen kind 

voor de wensouders. Dit zal gebeuren door de inplanting van een of meerdere, in vitro gecreëerde, embryo (‘s) 

bij de draagmoeder. Deze laatste verbindt zich ertoe de zwangerschap te voldragen en de het kind over te 

dragen aan de wensouders na de geboorte. 

De partijen komen overeen dat er…maal een embryo zal worden ingeplant bij de draagmoeder. Bij elke 

inplanting worden er maximum twee embryo’s ingebracht, hiervan kan worden afgeweken indien de 

gynaecoloog of het panel van artsen van het pluralistisch centrum voor draagmoederschap hier anders over 

beslissen. Indien er na de …-maal nog geen zwangerschap voortkwam uit de bevruchtingspogingen mag elke 

partij de overeenkomst beëindigen via aangetekend schrijven aan de andere partij, het pluralistisch centrum 

voor draagmoederschap en de behandelende gynaecoloog. 

In geval van enige discussie tussen de partijen, is het de wens van deze partijen dat deze overeenkomst en het 

engagement dat ze hierin opnamen, dient als basis voor de oplossing van het conflict. 
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 X., 2010, Sample Gestational Surrogacy Contract, 

http://www.allaboutsurrogacy.com/sample_contracts/GScontract1.htm, 12 mei 2010, online; X., 2000, Gestational 

Surrogacy Agreement, http://www.surrogacy.com/legals/gestcontract.html, 12 mei 2010, online en bijlage 7. 

 



 

Masterproef Valcke Lien “Wanneer een andere vrouw je kind draagt”                                                            

7.3. Model draagmoederschapsovereenkomst 147 

 

SECTIE II - Partijen 

De wensouder(s) getuigen dat zij … (gehuwd, wettelijk/feitelijk samenwonend, alleenstaand) zijn op het 

moment van de ondertekening van het contract. De wensvader en/of wensmoeder getuigen, in goed 

vertrouwen, dat zij in staat zijn gameten af te staan van afdoende kwaliteit om deze te gebruiken bij de in vitro 

fertilisatie. 

De draagmoeder getuigt dat zij…(gehuwd, wettelijk/feitelijk samenwonend, alleenstaand) is op het moment 

van de ondertekening van het contract en dat zij samen met haar echtgenoot of samenwonende partner wil 

toetreden tot deze overeenkomst. 

De draagmoeder bevestigt dat zij ouder is dan eenentwintig en wenst toe te treden tot deze overeenkomst om 

bovenstaande reden en niet om zelf zwanger te worden. Zij verklaart in staat te zijn tot het nemen van een 

geïnformeerde beslissing; ze nam deze beslissing, onder professionele begeleiding, na een zorgvuldige 

afweging van de betrokken belangen. 

De draagmoeder sluit bij deze overeenkomst een attest van de gynaecoloog dat verklaart dat zij in staat is 

zwanger te worden. Ook getuigt dit attest dat de draagmoeder in staat is de zwangerschap te voltooien zonder 

een bijzonder risico voor haar of het ongeboren kind. Ze geeft aan dat zij, noch haar partner, wensen een 

ouder-kind band op te bouwen met het kind. Draagmoeder en/of echtgenoot (wettelijk samenwonende 

partner) respecteren de bepalingen van deze overeenkomst en geven aan dat zij weet hebben van het feit dat 

zij, zonder het aantekenen van protest, na 90 dagen zwangerschap afstand doen van hun ouderschapsrechten. 

De draagmoeder stemt hierbij in met de inplanting van de, in vitro gecreëerde, embryo’s.  

De draagmoeder en haar partner overhandigen het kind aan de wensouder(s).. dag(en) na de geboorte. De 

draagmoeder en haar partner bevestigen te zullen meewerken aan elke, mogelijks nodige, juridische actie die 

de wensouder(s) moeten ondernemen om het juridisch ouderschap te verkrijgen. Dit binnen een redelijke 

termijn na de geboorte van het kind. 

De draagmoeder geeft aan kennis te hebben van de afwezigheid van ‘het recht toestemming te verlenen bij de 

erkenning van het kind door de vrouw die bevalt van het kind’ (artikel 329bis §2 van het Burgerlijk Wetboek). 

De wensouder(s) en draagmoeder kozen, in samenspraak, voor de begeleiding van het pluralistisch centrum 

voor draagmoederschap, geen partij in deze overeenkomst, gelegen te…Vanaf nu zal wanneer er melding 

wordt gemaakt van een pluralistisch centrum geduid worden op dit centrum. 

SECTIE III – Engagement 

Alle partijen getuigen dat de informatie verstrekt in het kader van de draagmoederschapsovereenkomst 

waarheidsgetrouw en nauwkeurig is. Geen van de gegeven informatie werd vervormd om in overeenstemming 

te zijn met de vereisten gegeven in de artikelen 8 en 9 van de wet van…betreffende draagmoederschap. 

Psychologisch onderzoek 

De draagmoeder, de partner van de draagmoeder, de wensvader en wensmoeder ondergaan een 

voorafgaande psychologisch onderzoek. Deze voorafgaande screening wordt uitgevoerd door de psycholoog 

van het pluralistisch centrum die hiervoor samenwerkt met een gespecialiseerd bureau: …, dat voldoet aan de 

voorwaarden opgenomen in het K B van…met betrekking tot de pluralistische centra voor draagmoederschap. 

Alle informatie verkregen tijdens deze sessie valt onder het beroepsgeheim en mag enkel vrijgegeven worden 

aan de andere partijen van deze overeenkomst; hierop wordt een uitzondering gemaakt in het belang van het 
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kind. De draagmoeder en haar partner worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de vrijgave van de 

informatie aan het kind. 

Medisch onderzoek 

De draagmoeder en de partner van de draagmoeder ondergaan een medisch onderzoek en bloed- en andere 

testen, in het pluralistisch centrum voor draagmoederschap, zoals overeengekomen met de wensouder(s). Zij 

geven toestemming tot de vrijgave van deze informatie aan de wensouder(s). Ook deze informatie kan worden 

vrijgegeven in het belang van het kind. De draagmoeder en partner worden schriftelijk op de hoogte gebracht 

van deze vrijgave. 

De wensouder(s) hebben onbeperkt toegang tot de medische informatie betreffende de draagmoeder en haar 

partner: informatie betreffende seksueel overdraagbare ziektes, medische familiegeschiedenis, RH factor 

compatibiliteit, ...  

De wensouder(s) ondergaan een medisch onderzoek en een bloedonderzoek. Hier wordt door de 

behandelende arts besloten welke testen noodzakelijk zijn om de gezondheid van alle partijen veilig te stellen. 

Seksuele betrekkingen  

De draagmoeder gaat akkoord met het gebruik van anticonceptiemiddelen bij seksuele betrekkingen met haar 

partner. Dit vanaf de eerste dag van de behandelingscyclus tot de confirmatie van zwangerschap, gegeven door 

het pluralistisch centrum voor draagmoederschap. Ook tijdens de zwangerschap zal zij geen onveilige seksuele 

betrekkingen hebben indien zij wisselt van partner, uitgezonderd wanneer deze nieuwe partner zich 

onderwerpt aan de voorgaande onderzoeken. 

Medische en psychologische begeleiding 

De draagmoeder staat gedurende de gehele zwangerschap onder medische begeleiding van de gynaecoloog 

van het pluralistisch centrum voor draagmoederschap. De draagmoeder belooft de prenatale 

onderzoeksregeling, uitgewerkt door haar gynaecoloog, te respecteren. De wensouder(s) zullen (wel/niet) 

aanwezig zijn bij deze consultaties. 

De draagmoeder geeft toestemming voor de, onderling bepaalde, prenatale diagnostische onderzoeken. 

De draagmoeder en haar gezin staan gedurende, en tot een jaar na, de zwangerschap onder begeleiding van de 

psycholoog van het pluralistisch centrum. De frequentie van deze sessies wordt gecontroleerd door de 

psycholoog en gerespecteerd door de draagmoeder en haar gezin. 

 De draagmoeder getuigt de aanbevelingen van de behandelende gynaecoloog en psycholoog te zullen 

opvolgen. 

De wensouder(s) staan gedurende het gehele proces onder begeleiding van de psycholoog van het pluralistisch 

centrum voor draagmoederschap. De frequentie van deze sessies wordt gecontroleerd door de psycholoog en 

gerespecteerd door de wensouder(s). 

SECTIE IV – Gedrag draagmoeder 

De draagmoeder belooft gedurende de zwangerschap haar gedrag af te stemmen op het belang van het kind. 

De draagmoeder stemt ermee in gedurende de zwangerschap niet deel te nemen aan risicovolle activiteiten en 

de, hierna bepaalde, sporten. (…) Ze geeft aan zich niet bewust vrij te stellen aan chemische stoffen, bestraling 

of overdraagbare ziektes. 
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De draagmoeder stemt ermee in gedurende de zwangerschap; niet te roken, geen alcoholische dranken te 

consumeren, geen illegale drugs te gebruiken, geen medicatie tot zich te nemen zonder toestemming van de 

behandelende arts, … ( De partijen kunnen onderling nog verder gedragsbepalingen overeenkomen). 

De draagmoeder engageert zich na de… maand van de zwangerschap niet meer buiten België te begeven. 

Hierop kan enkel met schriftelijke toestemming van de behandelende gynaecoloog uitzondering op worden 

gemaakt worden ingeval van een sterfgeval of ernstige ziekte in de familie. 

De draagmoeder en haar partner zullen na de geboorte van het kind… (bezoekrecht uitwerken). 

SECTIE V – Geboorte, abortus, selectieve zwangerschapsbeëindiging, miskraam of doodgeboorte, 

scheiding/dood wensouder(s)  

Geboorte  

De draagmoeder bevalt op…(natuurlijke manier, via keizersnede- te bepalen in samenspraak met 

wensouder(s)), in het pluralistisch centrum voor draagmoederschap te… Van deze bepaling kan worden 

afgeweken op basis van het advies van de behandelende gynaecoloog. De ... 

(wensmoeder/wensvader/wensouders/geen van beide) zullen aanwezig zijn bij de geboorte. 

Abortus  

De partijen erkennen het onbetwistbare recht van de draagmoeder om te aborteren of dit niet te doen. Toch 

plannen de partijen zich, naar best vermogen, te houden aan de volgende voorwaarden. 

In het geval dat blijkt uit de prenatale diagnostiek dat het kind fysiek of psychologisch achtergesteld is of belast 

is met enige ernstige erfelijke aandoening (de voorwaarden kunnen worden bepaald door de wensouder(s), in 

samenspraak met de draagmoeder) zal (wel/niet) worden overgegaan tot zwangerschapsonderbreking in het 

gekozen pluralistisch centrum voor draagmoederschap.  

Deze zwangerschapsonderbreking zal niet meer kunnen plaatsvinden na de 12
e
 week van de zwangerschap, 

uitgezonderd wanneer de behandelende gynaecoloog of een andere gespecialiseerde arts meent dat de 

onderbreking noodzakelijk is om ernstig risico op schade en/of de dood van de draagmoeder te voorkomen. 

De draagmoeder doet afstand van haar eenzijdig recht te beslissen het kind te aborteren zonder hiervan de 

wensouder(s) op de hoogte te stellen. Deze zwangerschapsbeëindiging is enkel toegestaan in het kader van 

haar bedenktermijn van 90 dagen, nadat ze de wensouder(s) en het pluralistisch centrum via een aangetekend 

schrijven kennis gaf van haar beslissing terug te komen op de overeenkomst. Ze dient na het versturen van dit 

schrijven nog.. werkdagen te wachten met de uitvoering van haar voornemen. 

Indien de draagmoeder weigert de abortus te laten uitvoeren onder de hiervoor bepaalde omstandigheden 

dan behouden de wensouder(s) het recht alle kosten vastgelegd in sectie VII van deze overeenkomst terug te 

vorderen en verdere betaling hiervan te stoppen. Ook zullen de wensouder(s) niet moeten instaan voor de 

medische kosten die voortkomen uit de onvoorziene omstandigheden die voorkomen konden worden door 

een abortus. Ook zijn de wensouder(s) ontheven van alle verdere verplichtingen opgenomen in deze 

overeenkomst. 

Selectieve zwangerschapsbeëindiging  

De selectieve zwangerschapsbeëindiging, in het kader van een meerlingenzwangerschap, is uitgesloten. 
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Miskraam en doodgeboorte 

In het geval van een miskraam of doodgeboorte … (komt er automatisch een einde aan de overeenkomst, 

engageert de draagmoeder zich om nog één inplanting te ondergaan, …). Indien de overeenkomst einde vindt 

en de partijen ontheven zijn van elke verdere verplichting staan de wensouder(s) wel nog in voor de medische 

kosten tot de dag van het miskraam of de doodgeboorte. Ook de vergoeding voor de draagmoeder bepaald in 

sectie VII , 5° moet voldaan worden. 

De wensouder(s) doen afstand van het recht de draagmoeder aansprakelijk te stellen voor het miskraam of de 

doodgeboorte; dit in het geval dat dood van het kind niet toe te schrijven is aan het onverantwoord gedrag van 

de draagmoeder of het afwijken van de voorwaarden opgenomen in de overeenkomst. 

Scheiding wensouders 

In het geval dat de wensouders scheiden gedurende de zwangerschap zullen de voogdij en de 

ouderschapsrechten toekomen aan… (te regelen). 

Overlijden wensouder(s) 

In geval dat de wensvader overlijdt voor het kind geboren is, dan zullen de ouderschapsrechten toekomen aan 

… (te regelen). 

In geval dat de wensmoeder overlijdt voor het kind geboren is dan zullen de ouderschapsrechten toekomen 

aan … (te regelen). 

In geval beide wensouder(s) overlijden gedurende de zwangerschap komen de voogdij en ouderschaprechten 

toe aan …(te regelen). 

SECTIE VI – Aanvaarding van risico’s 

De draagmoeder en haar echtgenoot of wettelijk samenwonende partner aanvaarden de risico’s die een 

zwangerschap met zich meebrengt. Ze getuigen dat ze uitgebreid geïnformeerd werden door een specialist en 

op de hoogte zijn van alle medische risico’s. Inclusief, maar niet beperkt tot, volgende risico’s: dood, handicap, 

onvermogen zelf nog kinderen te krijgen, keizersnede, ongemak, verloren loon, bedrust, meerdere geboortes. 

De wensouder(s) werden geïnformeerd over de kansen op een kind met handicap of misvormingen bij de 

zwangerschap van een gezonde vrouw. Indien geen afwijkingen bleken uit de prenatale diagnostiek dan nemen 

de wensouder(s) het kind op in hun gezin; dit zonder voorbehoud met betrekking tot het geslacht, het aantal, 

de fysieke conditie, de psychische gesteldheid, prematuur of voldragen. De draagmoeder, noch haar partner 

kunnen aansprakelijk gesteld worden voor deze uitkomst van de zwangerschap indien zij zich niet schuldig 

maakten aan de overtreding van de voorwaarden opgenomen in deze overeenkomst. 

SECTIE VII – Kostenposten 

De overeenkomst voorziet in de betaling van enkele daadwerkelijke en redelijke kostenposten. De betaling van 

deze bedragen mag onder geen enkele omstandigheid gezien worden als de betaling voor een kind. De 

kostenposten zijn de volgende: 

1° De diverse kosten 

Hieronder vallen, niet limitatief: 

a. zwangerschapskleding; 

b. reiskosten, deze bedragen … € per km, voor elke verplaatsing in het kader van het 

draagmoederschap; 
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c. compensatieregeling voor het gebeurlijke loonverlies (te regelen: … € /dag); 

d. regeling in geval dat de draagmoeder het slachtoffer zou worden van een ongeval, een 

medische complicatie of ziekte die samenhangt met de zwangerschap. 

 

De draagmoeder ontvangt, uitgezonderd in het geval van een meerling, maandelijks een bedrag dat de 

… € niet overschrijdt. In het geval van een meerling mag de maandelijkse dotatie het bedrag van … € 

niet overschrijden. 

 

2° De medische kosten 

(Uitwerking door de partijen, hierbij worden de tarieven van het fertiliteitscentrum gerespecteerd). 

Alle medische kosten die samengaan met het draagmoederschap worden betaald door de 

wensouder(s). 

 

3° De juridische en administratieve kosten 

De wensouder(s) betalen een instapvergoeding aan het pluralistisch centrum van …€, hiermee betalen 

ze de administratieve kosten. 

De partijen staan onder juridische begeleiding van de jurist Mr/Mvr…, in dienst van het pluralistisch 

centrum voor draagmoederschap. De kost voor de opmaak van de overeenkomst bedraagt …€. Het 

omzetten van de overeenkomst naar een authentieke akte kost …€. 

4° Verzekeringen  

a. Gezondheidsverzekering 

De draagmoeder getuigt op het moment van de ondertekening van de overeenkomst dat zij 

een, nog geldige, gezondheids- en hospitalisatieverzekering heeft. Deze verzekering zal een 

beduidend deel van de medische kosten van het draagmoederschap terugbetalen, 

waaronder: hospitalisatie, bevalling,… De draagmoeder sluit bij deze overeenkomst een 

bewijs dat deze verzekeringen bestaan en nog geldig zijn.  

De draagmoeder is verantwoordelijk voor het indienen van haar doktersbriefjes en facturen 

bij de verzekering. Ook bezorgt zij de wensouder(s) een kopie van deze documenten en van 

de eventuele afwijzingen van de aanvraag bij de verzekeringsmaatschappij tot terugbetaling. 

Zij dient deze afwijzingen zelf aan te vechten. 

Moest er enig risico zijn dat de draagmoeder haar dekking door de verzekering verliest, dan 

dient zij de wensouder(s) hiervan onmiddellijk op te hoogte te brengen; 

 

b. Levensverzekering  

De wensouder(s) betalen de kost voor het afsluiten van de levensverzekering voor de 

draagmoeder. Er wordt een bedrag uitgekeerd van … € aan …( persoon aangeduid door de 

draagmoeder). 

 

5° Vergoeding commercieel draagmoederschap 

Aan de draagmoeder wordt een bedrag van … € uitgekeerd. Het totaal van de besproken kostenposten 

en deze vergoeding mag het plafondbedrag van 60.000 € niet overschrijden. 

 

In geval van miskraam voor de vijfde maand van de zwangerschap ontvangt de draagmoeder 1/.. van 

het toegekende bedrag. 

In geval van een doodgeboorte na de vijfde maand van de zwangerschap ontvangt de draagmoeder 

1/… van het toegekende bedrag.  
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SECTIE VIII - Betalingsplan 

De eerste betaling zal plaatsvinden … dagen na de ondertekening van de overeenkomst. 

(Verdere detailuitwerking door partijen) 

SECTIE IX – Vervroegde opzegging van de overeenkomst 

� Voor de draagmoeder zwanger is mag deze overeenkomst worden opgezegd onder de volgende 

voorwaarden: 

Eenzijdig door de wensouder(s) 

1° wanneer de behandelende gynaecoloog de wensouder(s) meedeelt dat er geen kans is dat de 

draagmoeder zwanger wordt door het in sectie I aangegeven aantal inplantingen; 

2° wanneer de behandelende gynaecoloog samen met de psycholoog na enige tijd beslist dat de 

draagmoeder niet langer een geschikte kandidaat is; 

3° wanneer de draagmoeder nog niet zwanger is na het, in sectie I, aangegeven aantal inplantingen. 

Eenzijdig door de draagmoeder 

Wanneer de behandelende psycholoog en gynaecoloog van mening zijn dat de wensouder(s) niet 

langer geschikte kandidaten zijn voor het ouderschap. 

Samen 

Met de instemming en schriftelijke toezegging van alle partijen. Zij dienen dit in een aangetekend 

schrijven mede te delen aan het pluralistisch centrum voor draagmoederschap. 

 

� Na de vaststelling van de zwangerschap 

Enkel de draagmoeder kan eenzijdig terugkomen op de overeenkomst, dit binnen de 90 dagen na de 

inplanting van het embryo. Zij mag in dit geval … (overgaan tot het aborteren van de foetus en/of het 

kind houden). 

 

De wensouder(s) zullen instaan voor de kosten die gemaakt werden in het kader van het draagmoederschap 

tot op de dag van de vervroegde beëindiging. Hiervan wordt afgeweken indien de draagmoeder terug komt op 

de verbintenis in de eerste 90 dagen van de zwangerschap, de kosten zijn in dit geval voor haar rekening. 

 

SECTIE X – Schending  

De partijen verbinden zich ertoe elke schending die hen ter kennis kwam schriftelijk te rapporteren aan de 

overtredende partij binnen de … werkdagen na kennisname. 

 

De draagmoeder stemt toe alle kosten betaald door de wensouder(s), zoals besproken in sectie VII, volledig 

terug te betalen indien zij enige belangrijke clausule van deze overeenkomst schendt. 

 De draagmoeder schendt deze overeenkomst indien zij: 

1. zich laat aborteren zonder de voorwaarden van deze overeenkomst te respecteren; 

2. zich gedurende de zwangerschap onverantwoord gedraagt waardoor zij het leven en de 

gezondheid van het kind in gevaar brengt; 

3. bewust foute, misleidende informatie verschaft aan de gynaecoloog of psycholoog; 

4. zwanger wordt voor de inplanting van het embryo; 

5. enig andere voorzorgsmaatregel schendt opgenomen in deze overeenkomst; 

6. … (verder te specificeren door de partijen). 



 

Masterproef Valcke Lien “Wanneer een andere vrouw je kind draagt”                                                            

7.3. Model draagmoederschapsovereenkomst 153 

Gevolg van deze schending: 

1. zij doet afstand van het recht op enige betaling en staat in voor een schadeloosstelling voor 

alle, al gemaakte en betaalde, kosten; 

2. zij zal instaan voor alle extra kosten die ten dele vallen van de wensouder(s); 

3. zij zal alle kosten moeten terugbetalen die reeds gemaakt werden; 

4. zij zal alle kosten moeten terugbetalen die reeds gemaakt werden. 

De wensouder(s) stemmen toe alle kosten te betalen waar de draagmoeder recht op zou hebben wanneer  zij 

zich niet schuldig zou hebben gemaakt aan een schending van de overeenkomst. De wensouder(s) schenden 

een belangrijke clausule van de overeenkomst indien zij: 

1. er niet in slagen of weigeren de afgesproken kosten te dragen; 

2. weigeren het kind te aanvaarden na de geboorte, uitgezonderd wanneer zij via een DNA-test 

kunnen aantonen dat het kind genetisch niet hun kind is; 

3. bewust foute, misleidende informatie verschaffen aan de gynaecoloog of psycholoog; 

4. … (verder te specificeren door de partijen). 

 

Gevolg van deze schending: 

1. de wensouder(s) moeten alle gemaakte kosten betalen, zoals beschreven in sectie VII, tot op 

de datum van de schending; 

2. zij zijn verplicht alimentatie te betalen voor het kind, het bedrag hiervan zal worden bepaald 

door de rechter van … (rechtbank te bepalen door partijen). Ook staan zij in voor alle 

juridische kosten die hiermee gepaard gaan. 

 

SECTIE XI – Juridische representatie 

In het kader van deze draagmoederschapsovereenkomst worden de partijen bijgestaan door de jurist 

Mr/Mvr…, in dienst van het pluralistisch centrum voor draagmoederschap. 

 

In het geval van conflict wijzen de partijen elk een onafhankelijke advocaat aan: 

 

Draagmoeder doet beroep op Mr/Mvr…advocaat, werkende te… 

Wensouder(s) doen beroep op Mr/Mvr…advocaat, werkende te… 

 

Door deze overeenkomst te ondertekenen getuigen de partijen dat zij werden bijgestaan door de jurist van het 

pluralistisch centrum voor draagmoederschap die hen informatie verstrekte met betrekking tot:  hun rechten, 

hun plichten, problemen die kunnen voortkomen met betrekking tot de afdwingbaarheid en de 

aansprakelijkheid die kan voortkomen uit deze overeenkomst. 
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SECTIE XII – Handtekening 

 

“Wij hebben dit document gelezen en goedgekeurd, het is onze intentie door de betekening van dit document 

toe te treden tot een juridisch afdwingbare verbintenis” 

 

______________________________                 _______________________________ 

Naam, draagmoeder                                                  Datum 

  

______________________________                 _______________________________ 

Naam, echtgenoot draagmoeder                             Datum 

   

______________________________                 _______________________________ 

Naam, wensvader                                                        Datum 

   

   

______________________________                 _______________________________ 

Naam, wensmoeder                                                   Datum 

   

Opgemaakt door:                                                     

   

Jurist Mr/ Mvr______ in dienst van het pluralistisch centrum voor draagmoederschap te __________ 
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7.4. Aanbevelingen voor verder onderzoek 
In de toekomst moet er naar onze mening nog verder onderzoek worden gevoerd naar of extra 

aandacht besteed worden aan, onder andere: 

� de verdere interdisciplinaire studie omtrent het draagmoederschap. Op deze manier kan de 

wetgeving tegemoet komen aan de bestaande realiteit en anticiperen op de mogelijke noden 

van de toekomst; 

� het uitwerken van een evaluatietechniek gedurende de try-out fase van de wetgeving;  

� de verdere uitwerking van de conceptversie van de model 

draagmoederschapsovereenkomst; 

� de impact die de toelating van het commercieel draagmoederschap heeft op het aantal 

aanvragen dat de pluralistische centra voor draagmoederschap krijgen. Ook moet er worden 

nagegaan welk percentage van de aanvragen resulteert in het beroep doen op een 

draagmoeder; 

� de impact van de toelating van het commercieel draagmoederschap op de relatie tussen 

draagmoeder en wensouder(s) en, of het verplichte gebruik van de model 

draagmoederschapsovereenkomst het overgrote deel van de conflicten tegengaat en/of 

oplost. 
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Bijlage 

1. De regeling binnen de verschillende deelstaten van Amerika 
 

270 

1.1. Alabama 

Section 26-10A-33 Crime to place children for adoption. Only a parent, a parent of a deceased parent, or a 
relative of the degree of relationship specified in Section 26-10A-28, the Department of Human Resources or a 
licensed child placing agency, or an agency approved by the Department of Human Resources may place a 
minor for adoption. No person or entity other than the Department of Human Resources or a licensed child 
placing agency shall engage in the business of placing minors for adoption. Any person or entity making more 
than two unrelated placements of minors for adoption within the preceding twelve month period shall be 
deemed to be in the business of placing minors for adoption. Any other person who places a minor for 
adoption is guilty, upon the first conviction, of a Class A misdemeanor and upon subsequent convictions is 
guilty of a Class C felony. This section does not intend to make it unlawful for any person not engaged in the 
business of placing minors for adoption to give advice and assistance to a natural parent in an adoption. In 
making adoption arrangements, potential adopting parents and birth parents are entitled to the advice and 
assistance of legal counsel. Surrogate motherhood is not intended to be covered by this section. (Acts 1990, 
No. 90-554, p. 912, §32.) Section 26-10A-34 Payments to parent for placing minor for adoption; maternity 
expenses; receipt of financial benefits by father. (a) It shall be a Class A misdemeanor for any person or agency 
to offer to pay money or anything of value to a parent for the placement for adoption, for the consent to an 
adoption, or for cooperation in the completion of an adoption of his or her minor. It shall be a Class C felony for 
any person or agency to pay money or anything of value to a parent for the placement of a child for adoption, 
for the consent to an adoption, or for cooperation in the completion of an adoption of his or her minor. This 
section does not make it unlawful to pay the maternity-connected medical or hospital and necessary living 
expenses of the mother preceding and during pregnancy-related incapacity as an act of charity, as long as the 
payment is not contingent upon placement of the minor for adoption, consent to the adoption, or cooperation 
in the completion of the adoption. (b) It shall be a Class C felony for any person or agency to receive any money 
or other thing of value for placing, assisting or arranging a minor placement. This section is not intended to 
prohibit legitimate charges for medical, legal, prenatal or other professional services. (c) Surrogate motherhood 
is not intended to be covered by this section. (Acts 1990, No. 90-554, p. 912, §33.) 
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 THE AMERICAN SURROGACY CENTER, 1997, Legal overview of surrogacy laws by state, 
http://www.surrogacy.com/legals/map.html, 2 maart 2008, online. 
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1.2. Alaska 

The legal status of surrogacy agreements in Alaska is unclear. State law is silent regarding surrogacy and only 
one reported case of limited importance has touched on the issue. The only case dealing with surrogacy in the 
Alaska courts appears to treat surrogacy as a type of adoption. In one 1989 custody case, the plaintiff was a 
Chickasaw woman who orally agreed to be inseminated by sperm from her sister’s husband to bear a child for 
them and then signed legal adoption papers upon relinquishing custody. She sought to have the adoption 
invalidated on the basis that it had not been carried out in accordance with a relevant federal statute (related 
to Indian governance). The Supreme Court of Alaska rejected her petition, finding that the state adoption law’s 
one-year statute of limitations had passed. Citation: In re T.N.F., 781 P.2d 973 (Alaska 1989). 

1.3. Arkansas 

Arkansas law provides for surrogacy contracts, but it is unclear how courts may apply the law to surrogacy 
situations involving gay, lesbian, bisexual and transgender individuals and couples. State law generally holds 
surrogacy contracts valid and enforceable. It also has clear guidelines that specify the legal parents in several 
different surrogacy scenarios. Specifically, it states (1) if the intended father is the sperm donor, and he is 
married to the intended mother, then they are both considered the legal parents; (2) if the intended father is 
the sperm donor and he is unmarried, then he is the sole parent; and (3) if an anonymous donor inseminated 
the traditional surrogate, then the intended mother is the legal parent. Nevertheless, it is unclear how courts 
would apply these particular provisions to a gay, lesbian, bisexual or transgender individual or couple, 
especially in light of the ban on GLBT foster parents and the use of “moral character” laws to deny GLBT 
parents custody of their children. Case law does not specifically address surrogacy by same-sex couples, but 
recent cases do show a broad support for surrogacy agreements in Arkansas. In one 1998 case, a heterosexual 
couple who had a child though a surrogate mother in California went to Arkansas for the required 30 days to 
legally adopt the child. This action circumvented the mandated six-month residency requirement under 
California law. The Arkansas Supreme Court ruled that this was in agreement with Arkansas law and was valid. 
In one case in 1993, a surrogate mother decided that she wished to keep the twins she was carrying for an 
Arkansas couple. Because she lived in Michigan, where surrogacy is illegal, a court granted her petition to 
revoke the surrogacy contract. However, the court granted custody to the intended father in Arkansas, allowing 
her visitation rights. After the surrogate failed to contact the children for one year, the wife of the intended 
father moved to adopt them in Arkansas. The Arkansas Supreme Court granted the petition to adopt, finding it 
in the best interest of the child. While the case was decided on neutral custody law, it does demonstrate the 
degree to which Arkansas courts are willing to assert their jurisdiction to protect surrogacy agreements. 
Citations: ARK. CODE ANN. § 9-10-201 (2002); In Re Samant, 333 Ark. 471 (Ark. 1998); In Re Adoption of K.F.H. 
and K.F.H., 311 Ark. 416 (Ark. 1993). 

1.4. Arizona 

The legal status of surrogacy agreements in Arizona is unclear. While Arizona law prohibits both traditional (in 
which the surrogate mother is the biological contributor of the egg) and gestational (in which the surrogate 
mother is not the biological contributor of the egg) surrogacy agreements, part of that statute has been ruled 
unconstitutional by an appellate court. Arizona statute forbids “surrogate parent contracts.” However, should a 
surrogacy occur, the law states that the surrogate is the legal mother of the child she carries and, if she is 
married, there is a rebuttable presumption that her husband is the child’s father. The automatic determination 
of surrogate as legal mother was ruled unconstitutional by an Arizona appeals court. The case law calls into 
question the validity of the prohibition of surrogacy arrangements. However, because the appellate court 
opinion may only have struck down one provision of the surrogacy law, and because the Arizona Supreme 
Court chose not to review the case, the precise scope of the prohibition is unclear. In one case in 1994, a 
husband and wife entered into a gestational surrogacy agreement. Eggs from the wife were removed, fertilized 
with the husband’s sperm and implanted in the gestational surrogate, who became pregnant with triplets. 
During the course of the surrogate’s pregnancy, the wife filed for divorce and sought custody of the unborn 
children. The husband argued that he was the biological father of the children and, pursuant to statute, the 
surrogate was the biological mother, leaving the wife no standing to seek custody. The trial court found the 
section of statutory prohibition on surrogacy agreements which automatically conferred status as legal mother 
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to the surrogate unconstitutional. The Court of Appeals, Division One upheld the trial court’s conclusion, 
finding that the statute violated the Equal Protection Clause of the Fourteenth Amendment by granting the 
intended father an opportunity to establish paternity but denying the same chance to the intended mother. 
Thus, at least in the counties within the jurisdiction of Appellate Division One (Apache, Coconino, La Paz, 
Maricopa, Mohave, Navajo, Yavapai and Yuma) a purported mother is entitled to rebut the presumption that 
the surrogate is the legal mother of the child born of the surrogacy arrangement. Citations: A.R.S. § 25-218 
(2001); Soos v. Superior Court ex rel. County of Maricopa, 182 Ariz. 470 (Ct. App. 1994). 

1.5. California 

California is generally accepting of surrogacy agreements, particularly when the couple seeking surrogacy has 
contributed some of the genetic material. While the state has no statute directly addressing surrogacy, state 
courts have used the Uniform Parentage Act to interpret several cases concerning surrogacy agreements. In 
fact, one of the most influential cases regarding surrogacy rights (Johnson v. Calvert) was decided in California. 
In 1993's Johnson v. Calvert, the California Supreme Court held that the intended parents in a gestational-
surrogacy agreement (an agreement in which the carrying mother had no genetic relationship to the baby) 
should be recognized as the natural and legal parents. Since the intended mother donated the egg but the 
surrogate mother gave birth, the court decided that the person who intended to procreate should be 
considered the natural mother. A 1998 case, Buzzanca v. Buzzanca, addressed the issue of traditional surrogacy 
agreements in which the surrogate mother has been artificially inseminated. In this case, a surrogate mother 
was impregnated using her egg and anonymous sperm. In other words, neither of the intended parents had a 
genetic link to the child. The court found that when a married couple uses non-genetically related embryo and 
sperm implanted into a surrogate intended to procreate a child, they are the lawful parents of the child. 
Another similar 1998 case, In Re Marriage of Moschetta, dealt with the same issue, except that the intended 
parents had separated. In that case, the court awarded legal parent rights to the intended father and surrogate 
mother. It is unclear what result would come from a same-sex couple attempting to use surrogacy in California 
to start a family. California seems to rely heavily on the "intent of the parties," but the Buzzanca case only 
speaks to married couples and Moschetta seems to emphasize the importance of a committed relationship, if 
not a marriage, between the intended parents. A bill, AB25, signed in 2001 by Democratic Gov. Gray Davis 
extending domestic partner rights may strengthen same-sex couples' rights in the surrogacy context. California 
Family Code § 7540 (2001); Johnson v. Calvert, 5 Cal. 4th 84 (Cal. 1993); Buzzanca v. Buzzanca, 61 Cal. App. 4th 
1410 (Cal. Ct. App. 4th 1998); In Re Marriage of Moschetta, 25 Cal. App. 4th 1218 (Cal. Ct. App. 4th 1994). 

1.6. Connecticut 

While Connecticut law is silent with regard to surrogacy agreements, courts have addressed cases involving 
such agreements and upheld their terms. No Connecticut appellate court has explicitly indicated that surrogacy 
contracts are valid, but cases involving such agreements have been adjudicated and parenting arrangements 
contemplated by those agreements have been upheld. Additionally, a state superior court has upheld a 
surrogacy agreement. The Connecticut Supreme Court, in Doe v. Doe, decided a custody dispute in 1998 
between a husband and wife over a child born to a surrogate mother through a traditional surrogacy 
agreement (in which the surrogate mother is the biological contributor of the egg). Based on a state statutory 
presumption that it is in the best interests of the child to be in the custody of a biological parent, the Court held 
that even though the wife was not biologically related to the child, her role in raising the child was enough to 
overcome the presumption. However, the Court explicitly stated that it was not addressing “whether, or to 
what extent a surrogate contract, by which the surrogate obligates herself to surrender the child to the child’s 
father and his spouse, is enforceable.” The Connecticut Supreme Court found in the 1998 case of Doe v. Roe, 
that a trial court had subject matter jurisdiction to approve an adoption agreement that includes a surrogate 
mother’s consent to termination of parental rights. The surrogate mother had argued that the contract was 
void because it was against public policy. Nevertheless, the Court explicitly stated that it was not deciding the 
validity of surrogacy contracts. In a 2002 case, Vogel v. McBride, a gay male couple had contracted with a 
surrogate to deliver an embryo developed from an egg fertilized by one of the men’s sperm. The superior court 
ordered the hospital to place the names of both men on the birth certificate. The court went on to state, “The 
egg donor agreement and the gestational carrier agreement [were] valid, enforceable, irrevocable and of full 
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legal effect” under the laws of Connecticut. Citations: Doe v. Doe, 710 A.2d 1297 (Conn. 1998); Doe v. Roe, 717 
A.2d 706 (Conn. 1998), Vogel v. McBride, Docket No. FA 02 0471850S (Super. Ct. 2002). 

1.7. District of Columbia 

District of Columbia law prohibits surrogacy agreements. Under D.C. law, both traditional (in which the 
surrogate mother is the biological contributor of the egg) and gestational (in which the surrogate mother is not 
the biological contributor of the egg) surrogacy agreements are prohibited and unenforceable. Violation of the 
statute is punishable by a fine of up to $10,000, as much as one year in jail, or both. Citations: D.C. CODE §§ 16-
401, 402 (2002). 

1.8. Colorado 

There are no provisions in Colorado law or reported or published cases dealing with the issue of surrogacy. 

1.9. Delaware 

While Delaware law does not address surrogacy agreements, at least one court has ruled those agreements are 
against the public policy of the state. While the Delaware Supreme Court has not ruled on the legality or 
enforceability of surrogacy contracts, a lower court held that a “contractual agreement to terminate parental 
rights … is against the public policy of this [s]tate and may not be enforced by the [c]ourt.” One 1988 case did 
not involve a surrogacy agreement, but rather concerned an adoptive father who sought to terminate all 
parental rights over his wife’s biological son through a “Property Division Agreement” after a divorce. The court 
noted that the Delaware Legislature had not “provide[d] for termination of parental rights by contractual 
agreement of the parents,” and analogized the case to the well-publicized Baby M surrogacy case in New 
Jersey. It held that “the receipt of money in connection with an adoption is barred by Delaware law,” and 
termination of parental rights through contractual agreement is forbidden. Citation: Hawkins v. Frye (a.k.a. 
Frank v. Hall), 1988 Del. Fam. Ct. LEXIS 31 (Fam. Ct. Sussex County 1988). 

1.10. Florida 

Florida law explicitly allows both gestational (in which the surrogate mother is not the biological contributor of 
the egg) and traditional (in which the surrogate mother is the biological contributor of the egg) surrogacy 
agreements, but neither is available to unmarried same-sex couples. The gestational surrogacy statutes impose 
strict requirements on the contracts, among them limiting involvement to "couple[s that] are legally married 
and are both 18 years of age or older." The law governing traditional surrogacy arrangements, referred to as 
preplanned adoption agreements, connects those contracts to state adoption law. Florida law explicitly 
prohibits “homosexuals” from adopting. This law was upheld by the 11th Circuit Court of Appeals. In one case 
in 2000, the Florida Court of Appeals noted that the right to enter into surrogate-parenting agreements is 
reserved for married couples only and is one of the many rights not given to domestic partners. While the 
ruling concerned only the Broward County Domestic Partnership Act, Florida courts would likely interpret other 
county domestic partnership laws in a similar way. Citations: FLA. STAT. §§ 742.11-15 (2002); FLA. STAT. § 
63.212 (2002); Lofton v. Kearney, 358 F. 3d 804 (11th Cir. 2004); Lowe v. Broward County, 766 So. 2d 1199 (Fla. 
Dist. Ct. App. 2000). 

1.11. Georgia 

There are no provisions in Georgia law or reported or published cases dealing with the issue of surrogacy. But 
same sex unmarried couples are not allowed to do the procedures. 
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1.12. Hawaii 

There are no provisions in Hawaii law or reported or published cases dealing with the issue of surrogacy. 

1.13. Idaho 

Idaho law does not address surrogacy agreements, but case law indicates such contracts may be enforceable in 
the state. Detail: Idaho case law indicates that surrogacy contracts may be enforceable in the state. In one 1986 
case, the Idaho Supreme Court reviewed custody rights where a biological mother decided to seek custody 
after she had relinquished the child to the adoptive parents. While maintaining that a custody decision is 
governed by the “best interests of the child" standard, the Court determined that biology was not the sole 
factor to be considered. Instead, the Court held that when the biological mother has decided to relinquish 
custody and there has been no fraud, duress or undue influence in the adoption process, she should be bound 
to that choice. Particularly significant was the fact that the child had lived for a long time with the adoptive 
parents and in that time had developed a strong bond with them. While not at issue, the legality of surrogate-
parenting agreements could be implicit in the decision. However, the Idaho courts could insist on a rigid 
adherence of adoption procedures in order to give the agreement validity, and such adherence may be 
impossible in the context of a same-sex parent surrogacy. Citation: DeBernardi v. Steve B.D., 723 P.2d 829 
(Idaho 1986). 

1.14. Illinois 

Illinois law provides for gestational surrogacy (where the surrogate mother is not biologically related to the 
child she is carrying), but does not address traditional surrogacy (in which the surrogate mother is the 
biological contributor of the egg). According to Illinois law, a parent and child relationship may be established 
voluntarily by consent of the parties when: (1) the surrogate mother certifies she is not the biological mother; 
(2) the husband of the surrogate mother certifies he is not the biological father; (3) the biological mother 
certifies she donated the egg; (4) the biological father certifies he donated the sperm; and (5) a licensed 
physician certifies in writing that all of the above is true. Citation: 750 ILL. COMP. STAT. 45/6 (2002). 

1.15. Indiana 

Indiana law declares surrogacy contracts unenforceable as against public policy. Detail: State law declares 
surrogacy contracts "void and unenforceable.” Specifically, the law lists several broad contractual terms that, if 
any is included, void a surrogacy agreement. Such forbidden terms include requiring the surrogate to provide a 
gamete (a mature sexual reproductive cell) to conceive a child, become pregnant herself or waive her parental 
rights or duties — provisions typically at the heart of any meaningful traditional (in which the surrogate mother 
is the biological contributor of the egg) or gestational (in which the surrogate mother is not the biological 
contributor of the egg) surrogacy agreement. Citation: BURNS IND. CODE ANN. §31-20-1-1 (2002). 

1.16. Iowa 

Iowa has no laws that specifically address the enforceability of surrogacy contracts. The state law prohibiting 
the purchase or sale of an individual specifically states that it does not apply to surrogate mother 
arrangements. 

1.17. Kansas 

Kansas has no laws regarding surrogacy, but two attorney general opinions indicate that surrogate parenting 
agreements are unenforceable in the state. Detail: One opinion of the state attorney general in 1996 addressed 
whether a surrogate fee would be considered a professional service governed under the provision of state law 
which addresses fees in adoption proceedings. The statute permits reasonable fees for “legal and other 
professional services rendered in connection with the placement or adoption.” The opinion stated that 
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surrogate motherhood does not fit into the definition of “professional service.” Though this opinion indicates 
that a contract providing a fee for bearing a child for another may be unenforceable, it noted that it is 
permissible to provide reasonable living expenses for the mother during pregnancy. Another opinion in 1982 
stated that a surrogate parent contract would be void as against public policy. The attorney general noted that 
the “commercialization of motherhood” had not been legitimated by the Kansas legislature, and that these 
contracts would be unenforceable public policy until they receive legislative approval. Citations: Office of the 
Attorney General of the State of Kansas, No. 96-73, 1996 Kan. AG LEXIS 73, Sept. 11, 1996; Office of the 
Attorney General of the State of Kansas, No. 82-150, 1982 Kan. AG LEXIS 137, July 2, 1982. 

1.18. Kentucky 

Kentucky Surrogacy Law 

Summary: There is no statutory provision in Kentucky directly addressing the validity of surrogacy agreements, 
but a Kentucky Supreme Court case and an Attorney General opinion indicate that uncompensated agreements 
may be permissible. The issue of surrogacy agreements involving lesbian, gay, bisexual or transgender (LGBT) 
individuals has not yet been considered by the courts. 

Explanation: A 1980 opinion from the Kentucky Attorney General cautions against compensated surrogacy 
agreements. He concluded that “contracts involving surrogate parenthood are illegal and unenforceable in the 
Commonwealth,” basing his opinion on statutory provisions barring the sale of children and requiring voluntary 
consent for adoption, as well as “strong public policy against the buying and selling of children”. 

Kentucky case law indicates approval for uncompensated surrogacy agreements, but it is unclear how a court 
would evaluate a surrogacy agreement involving money. In 1986, the Kentucky Attorney General sought to 
revoke the corporate charter of an agency that arranged surrogacy contracts. In the resulting lawsuit, the 
Attorney General argued that surrogacy contracts arranged by the company violated statutes that barred the 
sale of a child for purposes of adoption, as well as statutes that invalidated a mother’s consent to adoption 
prior to the birth of her child. However, the Kentucky Supreme Court held that traditional surrogacy 
agreements (in which the surrogate mother is the biological contributor of the egg) were fundamentally 
different than the practice of buying and selling children. The Court reasoned that laws against the purchase 
and sale of children are intended to protect individuals from overwhelming mothers with financial incentives. 
Surrogacy arrangements, on the other hand, are made prior to the conception of the child; thus, the surrogate 
mother is concerned not with the results of an unwanted pregnancy or the financial burden of raising a child, 
but rather with assisting an infertile couple. The Court found that it was not up to the judicial branch to “cut off 
[procreative] solutions offered by science.” However, they also held that surrogacy contracts are voidable 
(meaning they can be broken by one of the parties involved), rather than illegal. 

There is no explicit prohibition in Kentucky on LGBT couples jointly adopting a child, nor is there an explicit 
prohibition on LGBT individuals adopting the child of their same-sex partner. 

Citations: Op. Ky. Att'y Gen. No. OAG 81-18 (Jan. 26, 1981), 1981 Ky. AG LEXIS 399; Surrogate Parenting Assocs. 
v. Commonwealth ex rel. Armstrong, 704 S.W.2d 209 (Ky. 1986). 

1.19. Louisiana 

Louisiana law holds any traditional surrogacy contract (in which the surrogate mother is the biological 
contributor of the egg) void and unenforceable, but does not address uncompensated agreements or 
gestational surrogacy (in which the surrogate mother is not the biological contributor of the egg) 
arrangements. Louisiana law finds traditional surrogacy agreements "contrary to public policy" and thus 
“absolutely null.” Citation: LA. R. S. 9:2713 (2002). 
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1.20. Maine 

There are no provisions in Maine law or reported or published cases dealing with the issue of surrogacy. 

1.21. Maryland 

The enforceability of surrogacy contracts in Maryland is unclear. While Maryland does not have a specific law 
that addresses surrogacy agreements, related laws may hold compensated agreements unenforceable. 
Maryland law bans payment for adoption services and prohibits the sale or purchase of minors and punishes 
this act by a fine and/or jail time. The question as to whether or not these laws apply to surrogacy agreements 
is widely contested among politicians and legal academics in the state. An opinion of the attorney general 
indicates disapproval of compensated surrogacy agreements. In an attempt to settle the issue, the Legislature 
has unsuccessfully tried for the past several years to pass bills regarding surrogacy. One 2000 state attorney 
general opinion indicates that surrogacy contracts involving the payment of a fee to the birth mother are 
generally illegal and unenforceable based on existing state law. This suggests that the state would not 
challenge an uncompensated surrogacy contract. The opinion also states that the payment of a surrogacy fee 
could not by itself bar approval of an adoption petition and the decision to grant an adoption decision must 
turn on the best interests of the child. Citations: MD. CODE ANN., FAM. LAW § 5-327 (2002); MD. CODE ANN., 
CRIM. LAW § 3-603 (2002); Abby Brandel, Legislating Surrogacy: A Partial Answer to Feminist Criticism, 54 Md. 
L. Rev. 488 (1995); 85 Opinions of the Attorney General ___ (2000) [Opinion No. 00-035 (December 19, 2000)]. 

1.22. Massachusetts 

State courts have generally treated surrogacy contracts favorably. Massachusetts treats traditional surrogacy 
agreements, in which a surrogate mother is artificially inseminated, differently from gestational surrogacy, in 
which she has no genetic relationship to the child but carries an egg from the intended mother that was 
fertilized by the intended father. In one case in 2001, the Supreme Judicial Court granted a joint request from a 
paid gestational mother, a genetic mother, and a genetic father to have the genetic parents listed as the 
parents on the baby’s birth certificate. While this is further indication of the judiciary’s openness to surrogacy 
agreements, the Court did not give a ringing endorsement of the enterprise. The Court emphasized that 
current state law did not address gestational surrogacy agreements, and set forth criteria under which lower 
courts may review requests for atypical birth-certificate assignations in surrogacy cases. Those criteria are: (a) 
the plaintiffs are the sole genetic sources; (b) the gestational carrier agrees with the orders sought; (c) no one, 
including the hospital, has contested the complaint or petition; and (d) by filing the complaint and stipulation 
for judgment, the plaintiffs agree that they have waived any contradictory provisions in the contract. The Court 
also noted that a factor indicating positive disposition in these cases is that the gestational mother is related to 
one of the genetic parents. In one 1998 case, a surrogate mother decided in the sixth month of her pregnancy 
to keep the child. The court found that two elements must exist to validate a surrogacy agreement: (1) the 
surrogate mother's consent to the surrogacy must last until four days after the birth and (2) the surrogate 
mother must receive no compensation. Other conditions might be important in deciding the enforceability of a 
surrogacy agreement, among them (a) that the surrogate mother's husband give his informed consent to the 
agreement in advance; (b) that the surrogate mother is an adult and has had at least one successful pregnancy; 
(c) that the surrogate mother, her husband, and the intended parents have been evaluated for the soundness 
of their judgment and for their capacity to carry out the agreement; (d) the intended mother be incapable of 
bearing a child without endangering her health; (e) the intended parents be suitable persons to assume 
custody of the child; and (f) all parties have the advice of counsel. The Court does emphasize that no 
agreement is per se valid: “the mother and father may not … make a binding best-interests-of-the-child 
determination by private agreement. Any custody agreement is subject to a judicial determination of custody 
based on the best interests of the child.” While all of the other conditions listed above need not exist to 
validate the surrogacy, it is not entirely clear how a judge would apply them to a gay male couple as intended 
parents. Because the best of interests of the child is the final determination, however, a judge could certainly 
find such a couple to be the best environment for the child of the surrogacy. Citations: Culliton v. Beth Israel 
Deaconess Medical Center, 756 N.E.2d 1133 (Mass. 2001); R.R. v. M.H., 689 N.E.2d 790 (Mass. 1998). 
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1.23. Michigan 

Michigan has one of the strictest laws prohibiting surrogacy contracts, not only holding them unenforceable, 
but also imposing fines and jail time on anyone who enters into such a contract (up to five years and $50,000 
for some). Case law has upheld the validity of this law. In one case in 1992, several would-be participants in 
surrogacy arrangements challenged the law, arguing that the state had no compelling interest in prohibiting 
surrogacy. The court disagreed and found three compelling interests: preventing children from becoming 
commodities, serving the best interests of children and preventing the exploitation of women. Further 
clarifying the surrogacy statute, the court noted that any agreement involving conception and relinquishment 
of parental rights by the surrogate is void. In one 1981 case, individuals involved in compensated surrogacy 
agreements challenged the constitutionality of Michigan statutes barring the exchange of money or other 
consideration in connection with adoption and related proceedings. In a very short opinion, the Court 
concluded that state regulation of adoption in this manner does not infringe individuals’ federal constitutional 
due process right to procreation. Citations: MCLS §722.851-861 (2002); Doe v. Kelley, 487 N.W.2d 484 (Mich. 
Ct. App. 1992); Doe v. Kelley, 307 N.W.2d 438 (Mich. Ct. App. 1981). 

1.24. Minnesota 

There is no provision in Minnesota law on the subject of surrogacy. While the state legislature has considered 
surrogacy bills, it has yet to pass one. 

1.25. Mississippi 

There are no provisions in Mississippi law or reported or published cases dealing with the issue of surrogacy. 

1.26. Missouri 

Missouri has no laws directly regarding surrogacy. However, the crime of “trafficking in children” (a felony) 
includes payment for “delivery or offer of delivery of a child … for purposes of adoption, or for the execution of 
consent to adopt or waiver of consent to future adoption or consent to termination of parental rights.” A 
compensated surrogacy agreement might run afoul of this law. For a theory on the legitimacy of gestational 
surrogacy agreements (in which the surrogate mother is not the biological contributor of the egg) under 
Missouri law, see Yvonne M. Warlen, Note, The Renting of the Womb: An Analysis of Gestational Surrogacy 
Contracts Under Missouri Contract Law, 62 UMKC L. Rev. 583 (1994). Citation: § 568.175 R.S.MO. (2003). 

1.27. Montana 

There are no provisions in Montana law or reported or published cases dealing with the issue of surrogacy. 

1.28. Nebraska 

Nebraska law declares surrogacy contracts void and unenforceable, but may allow uncompensated 
agreements. Existing state law defines unenforceable surrogate contracts as “a contract by which a woman is 
compensated for bearing a child of a man who is not her husband,” thus leaving open the possibility of 
uncompensated surrogacy arrangements. Nebraska law also explicitly imposes “all the rights and obligations 
imposed by law” upon the biological father party to a surrogacy agreement. Because surrogacy contracts 
usually involve the biological father, this would leave custody jointly in the hands of the intended father and 
the gestational mother. Citation: R.R.S. NEB. § 25-21,200 (2002). 
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1.29. Nevada 

Nevada law prevents unmarried people from entering surrogacy agreements. Existing state law restricts the 
adopting parties of a surrogacy agreement to people “whose marriage is valid” under Nevada law. The statute 
defines “intended parents” as “a man and a woman, married to each other.” Given this specific language, it is 
unlikely that a GLBT individual or couple would be permitted to enter into an enforceable surrogacy 
agreement. Citation: NEV. REV. STAT. ANN. § 126.045 (2001). Domestic partnerships are legally allowed for 
both opposite sex and same sex couples over 18 since 1 October 2009 allowing the exact same rights, 
obligations, entitlements, duties and responsibilities of marriage under all areas of the Nevada statute books 
(except marriage, which is defined under the Nevada Constitution as "between a man and a woman") - 
meaning that LGBT people as couples or individuals have full access to surrogacy. 

1.30. New Hampshire 

According to existing state law, “‘Intended parents,’ including an ‘intended father’ and ‘intended mother,’ 
means people who are married to each other, and who enter a surrogacy contract with a surrogate by which 
they are to become the parents of the resulting child.” Given this specific language, it is unlikely that a 
homosexual individual or couple would be permitted to enter into an enforceable surrogacy agreement. 
Citation: R.S.A. NH 168-B:1 (2002). Same sex marriage has been legal in New Hampshire since 1 January 2010 
(and even previous civil unions between 1 January 2008 and 1 January 2010) puts full equality in all areas of 
New Hampshire statute books, that allows the exact same rights, obligations, entitlements, duties and 
responsibilities of marriage - meaning that LGBT people as couples or individuals have full access to surrogacy. 

1.31. New Jersey 

New Jersey permits only uncompensated gestational surrogacy agreements (in which the surrogate mother is 
not the biological contributor of the egg). Surrogacy cases in New Jersey have created a fairly well-defined 
common law rule that prohibits traditional surrogacy arrangements (in which the surrogate mother is the 
biological contributor of the egg) and allows only uncompensated gestational surrogacy arrangements. One 
case in 2000 addressed the rights of intended parents in a gestational surrogacy arrangement in which the 
surrogate mother gave birth to a child with no genetic connection to her. The intended mother's sister agreed 
to carry the baby, and the intended parents sought to compel the state attorney general to put their names on 
the birth certificate. The court found that the agreement was enforceable because it did not involve 
compensation and the surrogate was not subject to a binding agreement before birth. In gestational surrogacy 
arrangements, the intended parents must wait 72 hours after the birth before the surrogate can surrender 
custody. But under New Jersey law, the birth certificate does not have to be filed for five days. Thus, a two-day 
window exists during which intended parents can be placed on the birth certificate. In perhaps the most 
famous surrogacy case in the nation, Baby M, the New Jersey Supreme Court in 1988 invalidated a traditional 
surrogacy agreement, which provided a $10,000 fee to the surrogate mother. The Court barred the use of 
money in an adoption placement and further held that no one could contractually abandon their parental 
rights. Citations: A.H.W. v. G.H.B., 772 A.2d 948 (N.J. Super. 2000); In Re Baby M, 537 A.2d 1227 (N.J. 1988). In a 
2009 case, A.G.R. v. D.R.H & S.H., New Jersey Superior Court Judge Francis Schultz ruled that gestational 
surrogacy also violated public policy.  

1.32. New Mexico 

New Mexico law appears to allow surrogacy agreements, but only if uncompensated. New Mexico law forbids 
“payment to a woman for conceiving and carrying a child” but allows payment for medical and other similar 
expenses incurred “by a mother or the adoptee.” Citation: N.M. STAT. ANN. § 32A-5-34 (2003). 
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1.33. New York 

New York law holds surrogacy agreements void and unenforceable. Under New York law, surrogacy contracts 
are contrary to public policy. Case law also reflects that position. However, at least one court has recognized 
the rights of intended parents in an assisted reproduction situation absent a contract. In one 1994 divorce 
proceeding, a husband sought sole custody of the two children of the marriage on the basis that his wife was 
their gestational, but not genetic, mother. The wife had undergone an in vitro fertilization procedure in which 
she was impregnated with an anonymous donor egg fertilized with her husband’s sperm. The Court followed 
the analysis of the California Supreme Court in a similar case, Johnson v. Calvert (see California entry for 
summary). Accordingly, the Court found the gestational mother to be the legal mother of the children, based 
on the intent of the parties regarding parentage. The Court did not mention or consider the statutory ban on 
surrogacy in this case. In one case in 1990, decided before the statutory ban on surrogacy agreements was 
passed, a married couple had entered into an extensive contract with a surrogate, including a $10,000 
“surrogate fee.” The Court found the surrogate’s commitment to relinquish the child she carried could not be 
truly voluntary because of the financial inducement. While the Court went on to find that its conclusion might 
be altered by a sworn statement by the surrogate that the child’s best interests lie with the contracting couple, 
this option is probably foreclosed by the subsequent passage of the law voiding surrogacy agreements. 
Citations: NY CLS Dom Rel § 122 (2001); McDonald v. McDonald, 608 N.Y.S.2d 477 (N.Y. App. Div. 1994); In the 
Matter of the Adoption of Paul, 550 N.Y.S.2d 815 (Fam. Ct., Kings County 1990). 

1.34.  North Carolina 

North Carolina has no laws directly regarding surrogacy. However, other laws appear to allow surrogacy 
arrangements that do not include payment beyond the surrogate’s medical and related expenses. State 
adoption law generally forbids compensation for consent to adopt or relinquishment of parental rights. 
However, the law provides for exceptions to this rule, among them payment for a mother’s medical and related 
expenses during pregnancy, and allows that payment to be contingent on the relinquishment for adoption. 
Citation: N.C. GEN. STAT. §§ 48-10-102, 103 (2002). 

1.35. North Dakota 

According to existing state law, any surrogate agreement is void. The surrogate mother is deemed the legal 
mother of any child born as a result of a surrogacy, and her husband, if there is one, is considered the legal 
father. Citation: N.D. CENT. CODE § 14-18-05 (2002). 

1.36. Ohio 

Ohio law does not address the validity of surrogacy agreements, but their mention in other statutes indicates 
some degree of legislative acceptance. Ohio laws regarding artificial insemination “do not deal … with 
surrogate motherhood.” Ohio case law on surrogacy is unsettled. Ohio courts have addressed surrogacy 
arrangements several times, but the state Supreme Court has never definitively ruled whether surrogate-
parenting contracts are enforceable. One 2001 case involved a man who entered into an oral agreement with 
his sister to carry a child for him and his same-sex partner. The sister was inseminated by an anonymous donor, 
but during the pregnancy began to have doubts about the arrangement. The court determined that the 
surrogate was the legal mother of the child for the following reasons: the child’s lack of biological connection to 
the male couple, the lack of a written agreement and lack of certification of the verbal agreement by a family 
agency or court, and the fact that biological parents may be denied custody only in the case of abandonment, 
valid contractual relinquishment of custody, or total inability to provide care or support. The court ruled 
explicitly that even if a determination is made that a biological parent has forfeited his or her rights or that his 
or her custody would be detrimental to the child, the burden is still on the party seeking parental rights to 
prove, by a preponderance of the evidence, that granting custody to the biological parent would still be 
unsuitable. The court found it possible “for a parent to contractually relinquish their rights to custody and still 
reacquire custody based on the non-parent's inability to show parental unsuitability." Nowhere in the decision 
did the court discuss the adoptive parents' sexual orientation as an issue in the decision. In fact, the judge's 
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opinion outlines how the brother's partner might have gone about adopting the child had the surrogacy 
arrangement been legitimate. Thus, it seems the potential for same-sex couples in Ohio to use surrogacy 
arrangements exists, provided the contracts are entered into legally. Contributing some of the genetic material 
would also probably strengthen a case brought for custody for the intended parents. In another case, the Ohio 
Court of Appeals held in 1999 that genetic testing of a child conceived through a traditional surrogacy 
arrangement (in which the surrogate mother is the biological contributor of the egg) was required to identify 
the child’s father. Two couples had created a written agreement under which the wife of one couple was to be 
inseminated by the husband of the other couple and relinquish custody of the child to the biological father and 
his wife after the birth. The surrogate mother reneged on the agreement, and invoked O.R.C. Ann. 3111.37, a 
statute establishing that a child born from artificial insemination to a married woman is the natural child of her 
husband. The court held that the statute contemplated a procedure performed by a physician utilizing an 
anonymous sperm donor and did not apply in this case. Nevertheless, the court found genetic testing to 
determine paternity was in the best interest of the child in this case and referred the determination of 
parentage (after such testing) back to the lower court. In 1994, a lower court held that the intended parents in 
a gestational surrogacy agreement (in which the surrogate mother is not the biological contributor of the egg) 
were the natural and legal parents of the resulting child. However, the court noted that “as a matter of public 
policy, the state will not enforce or encourage private agreements or contracts to give up parental rights.” 
Because the decision came from a trial court, the language is not binding on other courts and may relate only 
to compensated agreements. After a complicated custody battle, in 1992 the Court of Appeals eventually 
denied custody to the intended mother in a traditional surrogacy agreement because she had no biological tie 
to the child, nor any recognizable legal tie because the surrogacy contract was an oral agreement and thus 
unenforceable. The court did not discuss how it would have ruled on a written contract, but concluded that the 
legality of surrogacy agreements in Ohio is "unsettled and open to considerable scrutiny." Citations: O.R.C. 
ANN. § 3111.89 (2002); Decker v. Decker, 2001 Ohio App. LEXIS 4389 (Ohio Ct. App., 3d Dist. 2001); Turchyn v. 
Cornelius, 1999 Ohio App. LEXIS 4129 (Ohio Ct. App., 7th Dist. 1999); Belsito v. Clark, 644 N.E.2d 760 (Ct. Com. 
Pl., Summit County 1994); Seymour v. Stotski, 611 N.E.2d 454 (Ohio Ct. App., 10th Dist. 1992). 

1.37. Oklahoma 

Oklahoma has no laws directly addressing surrogacy, but an attorney general opinion indicated that surrogacy 
agreements run afoul of state law against “trafficking in children.” However, a surrogate parenting agreement 
that only provides compensation for medical and other basic expenses may be permitted. The state Attorney 
General concluded that surrogate parenting contracts that provide compensation to affect the adoption of a 
child violates state law prohibiting trafficking in children, which includes the “acceptance, offer or payment of 
compensation in connection with the transfer of legal or physical custody or adoption of a minor child.” State 
adoption law permits the payment of reasonable medical expenses for the birth mother and minor to be 
adopted, and it is possible that such reimbursement would be acceptable in the surrogacy context without 
violating the child trafficking law. Citations: 21 OKL. ST. § 866 (2003); Office of the Attorney General of the 
State of Oklahoma, No. 83-182, Sept. 29, 1983; 10 OKL. ST. § 7505-3.2 (2003). 

1.38. Oregon 

Oregon law appears to allow only uncompensated surrogacy arrangements. The statute prohibiting “buying or 
selling a person” has an explicit exemption for “fees for services in an adoption pursuant to a surrogacy 
agreement.” This appears to codify the conclusion of a 1989 opinion issued by the attorney general, which 
indicated that the state may invalidate any agreement in which money is exchanged for the right to adopt a 
child, particularly when the birth mother contests it. The case law confirms that if a surrogate mother is 
compensated for her consent to adoption under a surrogacy contract, the contract is unenforceable. However, 
it appears that a surrogacy arrangement in which the compensated surrogate mother would have carried the 
baby with or without pay would be upheld. In one case in 1994, the Oregon Court of Appeals upheld an 
uncontested surrogacy arrangement, refusing to invalidate the agreement even though payment to the 
surrogate mother exceeded her pregnancy-related expenses. The Court emphasized that the facts indicated 
the surrogate would have entered into the agreement even without compensation and that she was not 
seeking to withdraw her consent for the adoption of the child. However, this case was decided before the 
statutory provision discussed above was passed by the legislature. Citations: Office of the Attorney General of 
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the State of Oregon, No. 8202, 46 Op. Atty. Gen. Ore. 221 (April 19, 1989); In the Matter of the Adoption of 
Baby A and Baby B, 877 P.2d 107 (Or. Ct. App. 1994). 

1.39. Pennsylvania 

The case law regarding surrogacy is ambiguous in Pennsylvania. It appears that a compensated surrogacy 
agreement would be held unenforceable. However, an arrangement established through a legally recognized 
agency appears to be legal. The validity of informal arrangements is less certain. One case in 1997 did not 
involve a surrogacy contract, but rather a paternity dispute (apparently between a current husband and an 
extramarital male sexual partner) and the allocation of parental support duties. The court observed that the 
husband attempted to make a deal with the other man to obtain property in exchange for continued support of 
the child. In condemning this action as “odious and demeaning to the nature of child care and responsibility,” 
the court referenced a New Jersey case, In Re Baby M., which held compensated surrogacy contracts invalid 
under that state’s laws. The court concluded, “[w]e do not tolerate purchasing children for adoption and the 
bargaining over parenting rights and duties … in exchange for financial consideration is reprehensible. Any 
agreement reached thereby would have been unenforceable.” Another 1997 case, Huddleston v. Infertility 
Center of America, involved a negligence action brought against a fertility clinic and did not directly relate to 
the validity of surrogacy arrangements. However, implicit in the decision was that state law permitted 
surrogacy arrangements through this particular agency. Citations: Ruth F. v. Robert B., Jr., 690 A.2d 1171 (Pa. 
Super. Ct. 1997); Huddleston v. Infertility Center of America, 700 A.2d 453 (Pa. Super. Ct. 1997). 

1.40. Rhode Island 

Rhode Island has no laws regarding surrogacy directly, but there appears to be some legislative approval for at 
least some forms of surrogacy.The state law prohibition on cloning has an explicit exception for the assisted 
reproductive technologies used in gestational surrogacy (in which the surrogate mother is not the biological 
contributor of the egg). Citation: R.I. GEN. LAWS § 23-16.4-2 (2002). 

1.41. South Carolina 

There are no existing provisions in South Carolina law regarding surrogacy. The limited case law indicates an 
acceptance of surrogacy contracts, although it only addresses those involving married, heterosexual couples. 
One 2003 case before a federal district court did not deal directly with the validity of a surrogacy agreement, 
but rather the status of the child of that agreement with regard to an insurance policy. The husband of the 
surrogate sought coverage for the child of the surrogacy under his insurance policy’s coverage of a “natural 
child.” The court gave great deference to the terms of the surrogacy contract and the stipulations by the 
parties therein regarding the legal status of the adults and child involved. (The court found that the child of the 
surrogacy was not the “natural child” of the surrogate’s husband, based largely on statements to that effect in 
the surrogacy contract.) While the court’s holding does not go to the legitimacy of surrogacy arrangements in 
South Carolina directly, the court clearly assumed that such an arrangement was not contrary to state law 
when it showed such deference to its terms. Citation: Mid-South Insurance Co. v. Doe, 274 F.Supp.2d 757 
(D.S.C. 2003). 

1.42. South Dakota 

There are no provisions in South Dakota law or reported or published cases dealing with the issue of surrogacy. 

1.43. Tennessee 

Tennessee law appears to give surrogacy contracts legal consequence, but claims neither to approve nor forbid 
them. However, state law defines a “surrogate birth” to occur only when the surrogate is gestating a fetus for a 
married couple. State law defines “surrogate birth” as either an arrangement by which a surrogate agrees to 
carry the embryo of two married people or by which she agrees to carry a child to be parented by a married 
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couple. The law also indicates that if such an agreement is in place, there is no need for a formal adoption 
proceeding. The state court system also seems disposed to granting force to reproductive agreements. In one 
1992 case, the Tennessee Supreme Court held that “in disputes as to embryos, any prior agreement would be 
honored.” This decision did not specifically address surrogacy, but the Court’s willingness to adjudicate a case 
involving embryos intended for surrogacy suggests a judiciary approval of such contracts in Tennessee. 
Citations: TENN. CODE ANN. § 36-1-102 (2002); Davis v. Davis, 842 S.W.2d 588 (Tenn. 1992). 

1.44. Texas 

Texas law explicitly allows but heavily regulates surrogacy agreements, and it appears to exclude same-sex 
couples. Among other constraints, existing state law requires intended parents to be married to each other. A 
court must validate a surrogacy contract for parental rights to attach to the intended parents upon birth of the 
child; a contract not validated by the court is unenforceable. Citations: TEX. FAM. CODE § 160.754; TEX. FAM. 
CODE § 160.762. Note: These provisions of the Family Code were added by House Bill 729 (LEXSEE 2003 Tex. HB 
729) and have not yet been codified. 

1.45. Utah 

Surrogacy agreements are enforceable under Utah law in certain circumstances. The Utah Uniform Parentage 
Act permits written gestational agreements providing that the prospective gestational mother agrees to 
pregnancy by means of assisted reproduction, that she gives up all parental rights and duties as the parent of 
the child conceived through assisted reproduction, and that the intended parents (who must be married) 
become the child’s parents. Citation: UTAH CODE ANN. Title 78 Chapter 45g-801 (2005) 

1.46. Vermont 

Surrogacy agreements are likely available to all individuals and couples in Vermont, but this is not entirely clear. 
There is no case law dealing directly with surrogacy, but at least one case has indicated an acceptance of such 
agreements in Vermont. In the groundbreaking 1999 case that led to the creation of civil unions in Vermont, 
the state itself argued that restricting marriage to different-sex couples would serve the important goal of 
minimizing complications in surrogacy agreements, suggesting a basic acceptance of such agreements. The 
Court’s holding granting the state-level benefits and responsibilities of marriage to same-sex couples likely 
includes that acceptance of surrogacy. Citation: Baker v. State, 170 Vt. 194 (Sup. Ct. Vt. 1999) 

1.47. Virginia 

Virginia law explicitly approves of uncompensated surrogacy, but it appears to exclude same-sex couples from 
participation in these arrangements. Virginia statutes impose numerous restrictions on surrogacy contracts, 
including limiting formation of such agreements to a surrogate and "intended parents" defined as "a man and a 
woman, married to each other." Citation: VA. CODE ANN. §§ 20-156 (2002). 

1.48. Washington 

Washington allows uncompensated surrogacy arrangements but deems illegal and unenforceable any 
agreement involving any payment to the surrogate mother other than medical and legal expenses. State law 
specifies that compensated surrogacy arrangements are void and unenforceable as against public policy, and is 
punishable as a gross misdemeanor. A custody dispute between the surrogate mother and the intended 
parents is resolved according to a multi-pronged balancing test codified in Washington law, largely based upon 
the child’s relationship with each parent. A parent-child relationship can be established by a valid surrogate 
parentage contract or an affidavit and physician’s certificate wherein an egg donor or gestational surrogate 
sets forth her intent to be the legal parent of the child. A 1989 opinion from the attorney general confirmed 
this assessment of state law, and also indicated that a surrogate parenting agreement is not enforceable if the 
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surrogate withdraws her consent to relinquish her child before court approval of the consent. Citations: RCW 
§§ 26.26.210-.260 (2002); RCW § 26.26.101 (2002). 1989 WL 428954 (Wash. A.G.). 

1.49. West Virginia 

West Virginia has no laws directly addressing the legality of surrogacy contracts. State law prohibiting the 
purchase or sale of a child specifically mentions that “fees and expenses included in any agreement in which a 
woman agrees to become a surrogate mother” are not prohibited by the statute, suggesting that surrogacy 
arrangements may be enforceable. Citation: W. VA. CODE § 48-22-803(e)(3) (2002). 

1.50. Wisconsin 

Wisconsin law does not directly address the legality of surrogacy contracts. In the statute pertaining to the 
collection of vital statistics, the law states that the surrogate mother’s name is to be added to the birth 
certificate until “a court determines parental rights,” at which time a new birth certificate with names of the 
intended parents may be issued, but the statute does not lay out the factors a court should consider in making 
that decision. Citation: WIS. STAT. § 69.14(h) (2001). 

1.51. Wyoming 

There are no provisions in Wyoming law or reported or published cases dealing with the issue of surrogacy 
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271 De informatie voor deze tabel werd gevonden in: A., NAKASH en J., HERDIMAN, “Surrogacy”, Journal of Obstetrics and 

Gynaecology 2007-27, p. 246- 251; J., MINAI en K., SUZUKI en Y., TAKEDA en K., HOSHI en Z., YAMAGATA, “Analysis of 

national representative opinion surveys concerning gestational surrogacy in Japan”, European journal of obstetrics & 

gynaecology and reproductive biology 2006-126, p. 39- 47; J., MINAI en K., SUZUKI en Y., TAKEDA en K., HOSHI en Z., 

YAMAGATA, “Gender differences in attitudes toward surrogacy when information on this technique is provided”, European 

journal of obstetrics & gynaecology and reproductive biology 2007-132, p. 193- 199; D.L, SPAR, “For love and money: the 

political economy of commercial surrogacy”, Review of International Political Economy 2005-12, p. 287- 309; P., 

BHAGAVATH en A.K., ADIGA, “Surrogacy in India”, J Clin Forensic Med 2006-13, p. 80- 85; R., COOK en S.D., SCLATER en F., 

KAGANAS, Surrogate motherhood: International perspectives, Oxford, Hart Publishing, 2003, 308 p.; X, “Chapter 12: IVF 

surrogacy”, Fertility & Sterility vol. 81, no. 5 suppl. 4 mei 2004, p. S39-S40; X., 2008, IVF Cost, 

http://www.ivfcostworldwide.com/2009/02/world-wide-ivf-cost.html, 12 maart 2010, online; X., 2009, Surrogacy, 

http://biopolicywiki.org/index.php?title=Surrogacy, 13 maart 2010, online. Alle gevonden informatie werd nagegaan en 

gecontroleerd door een feitencheck via het internet daar de informatie hier van recentere datum was. 
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Guidelines on Surrogacy Arrangements involving Providers of Fertility Services 

Guidance on terms used 

In these guidelines, unless the context indicates otherwise, words should be interpreted in accordance with 

definitions given in the Human Assisted Reproductive Technology Act 2004 and the Human Assisted 

Reproductive Technology Order 2005. 

Guidelines 

1. When considering an application for a surrogacy arrangement involving a provider of fertility services, 
ECART must be guided by the principles of the Human Assisted Reproductive Technology Act 2004: 
Section 4: Principles  

 All persons exercising powers or performing functions under this Act must be guided by each of the 

following principles that is relevant to the particular power or function: 

(a) the health and well-being of children born as a result of the performance of an assisted reproductive 
procedure or an established procedure should be an important consideration in all decisions about 
that procedure: 

(b) the human health, safety, and dignity of present and future generations should be preserved and 
promoted: 

(c) while all persons are affected by assisted reproductive procedures and established procedures, 
women, more than men, are directly and significantly affected by their application, and the health and 
well-being of women must be protected in the use of these procedures: 

(d) no assisted reproductive procedure should be performed on an individual and no human reproductive 
research should be conducted on an individual unless the individual has made an informed choice and 
given informed consent: 
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(e) donor offspring should be made aware of their genetic origins and be able to access information about 
those origins: 

(f) the needs, values, and beliefs of Māori should be considered and treated with respect: 

(g) the different ethical, spiritual, and cultural perspectives in society should be considered and treated 
with respect. 

 

Guidelines on Surrogacy Arrangements involving Providers of Fertility Services 

2. When considering an application for a surrogacy arrangement involving a provider of fertility services: 

(a) ECART must determine that:  

(i) At least one of the intending parents will be a genetic parent of any resulting child.  

(ii) The intending mother has: 

� A medical condition that prevents pregnancy or makes pregnancy potentially damaging 
to her and/or any resulting child; or 

� A medical diagnosis of unexplained infertility that has not responded to other 
treatments.  

(iii) There has been discussion, understanding, and declared intentions between the parties 
about the day-to-day care, guardianship, and adoption of any resulting child, and any 
ongoing contact. 

(iv) Each party has received independent medical advice. 

(v) Each party has received independent legal advice. 

(vi) Each party has received counselling in accordance with the Code of Practice for Assisted 
Reproductive Technology Units or, when it comes into effect, the current Fertility Services 
Standard. 

 

(b) ECART must take into account all relevant factors, including: 

(i) Whether the intending surrogate has completed her family. 

(ii) Whether the relationship between the intending parents and the intending surrogate 
safeguards the wellbeing of all parties and especially any resulting child. 

(iii) Whether legal reports indicate that the parties clearly understand the legal issues associated 
with surrogacy arrangements. 

(iv) Whether counselling has: 

� Included implications counselling for all parties. 

� Included joint counselling for all parties. 

� Been culturally appropriate. 

� Provided for whānau / extended family involvement. 

� Provided for the inclusion of any children of the parties. 

(v) Whether counselling will be accessible to all parties before and after pregnancy is achieved. 

(vi) Whether the residency of the parties safeguards the wellbeing of all parties and especially 
any resulting child.  
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4. Hoeveel kost een IVF behandeling272? 
Projected Cost per IVF Cycle 

Actual figures found in August 2008 

Country Lower cost Upper cost Medication 

 
India $690 $1,800 
Korea $1,600 $3,600 
 
Hungary $2,200 + $1,500 medication 
China $2,400 
Czech Republic $2,500 $3,000 
Latvia $2,500 excluding medication 
Qatar $2,800 
 
South Africa $3,000 including medication 
Thialand $3,000 $5,000 
Turkey $3,000 +$1,600 medication 
Italy $3,150 
Norway $3,200 
Malaysia $3,400 $4,600 
Russia $3,400 excluding medication 
Lithuania $3,500 
Mexico $3,500 $5,500 +$1,500 - $2,500 for Meds 
Austria $3,600 
Switzerland $3,700 $4,900 excluding medication 
 
Portugal $4,000 excluding medication 
Denmark $4,000 $9,000 
Argentina $4,160 excluding medication 
Canada $4,300 +2900 medication 
Greece $4,300 excluding medication 
 
Kenya $5,000 
Australia $5,200 $7,000 including medication 
Iran $5,200 
Spain $5,600 
 
Singapore $6,300 $10,000 
Ukraine $6,500 excluding medication 
 
UK $7,500 $15,000 Range given by HFEA 
 
Sweden $8,000 
Dominican Republic $8,300 
 
Hong Kong $10,000 including medication 
Netherlands Not possible privately 
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 X., 2008, IVF Cost, http://www.ivfcostworldwide.com/2009/02/world-wide-ivf-cost.html, 12 maart 2010, 
online. 
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5. Koppen XL 20 oktober 2009: draagmoederschap in India 
Naslag van deze uitzending: 

Het interview werd opgebouwd rond de getuigenissen van Dr. Patell, hij schreef het boek “Surrogacy, 

a reality” en meent dat “een baan als een ander: het verhuren van je baarmoeder”. 

De kenmerken die een draagmoeder hebben in India: 

• Ze moet arm zijn 

• Ze doen het enkel om hun gezin vooruit te helpen 

• Normaal verdienen ze gemiddeld 30 euro in de maand 

• Ze wensouders mogen haar ontmoeten maar mogen zelf geen draagmoeder selecteren � 

artsen zien daar het nut niet van in want je huurt gewoon haar baarmoeder, haar uiterlijk of 

intelligentie speelt dan ook geen rol 

• De draagmoeders doen afstand van hun rechten op het kind via een contract met het kliniek, 

dit contract heeft geen juridische waarde maar doordat ze arm zijn hebben ze toch niet de 

middelen om het aan te vechten 

• Ze krijgt een vergoeding van 4000 euro 

• De draagmoeders verkiezen om hun diensten in het geheim te verlenen � hoe kan je 9 

maand ongezien zwanger zijn? Door een “service” van de klinieken: de mogen verblijven in 

huizen samen met de andere draagmoeders; de voorzieningen in deze huizen zijn heel basis. 

De draagmoeders krijgen gedurende hun zwangerschap: 

o 15 euro in de maand 

o Onderdak 

o Voeding 

o Opvolging (medisch) 

• Verliezen ze de baby dan krijgen ze niets 

• Wanneer ze lichamelijke schade oplopen door de zwangerschap of wanneer ze sterven door 

de zwangerschap of bevalling dan wordt er geen extra vergoeding toegekend. 

• Deze draagmoeders getuigen dat zij het wel moeilijk hebben met het afstand doen daar het 

voelt ‘als hun eigen kind’ 

Kenmerken van het contract 

• Het bureau voor medisch toerisme regelt alles: Reis + Baby = all-in 
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• Waarom zou men naar India gaan? 

o Geen wetgeving 

o De prijs: in de VS betaalt men tot 150.000 euro  in India betaalt men normaal 

‘slechts’ 15.000-20.000 euro 

o Ook homokoppels krijgen toegang (adoptie is vaak geen mogelijkheid voor hen) 

o Hogere slaagkansen doordat er geen maximum is bepaald omtrent het aantal in te 

planten embryo’s: het kunnen er gerust 7-8 zijn, ze planter er doorgaans minimum 3-

4 in. Het resultaat hiervan is dat er regelmatig meerlingen worden geboren (15%) 

o De artsen houden zich niet bezig met ethische kwesties 

o Men getuigt voor de camera dat enkel koppels met vruchtbaarheidsproblemen in 

aanmerking komen maar de praktijk getuigt: alle koppels met geld zijn welkom 

o Men kan beroep doen op 2 draagmoeders, zo kunnen homokoppels ervoor kiezen 

om gelijktijdig 2 vrouwen te laten bevruchten met het sperma van beide partners: 

Draagmoeder 1       Draagmoeder 2 

 

 Partner 1          Partner 2 

 

Men kan wel problemen ondervinden op het moment dat men het kindje wil meenemen naar eigen 

land: de geboorteakte verklaart wel dat de wensouders de ouders zijn maar verschillende 

ambassades aanvaarden dit niet, andere doen er niet moeilijk over (in de landen waar 

draagmoederschap legaal is). 
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6. Gedetailleerde kostenstaat voor draagmoederschap in Oekraïne 

Prices for the citizens of Europe. Valid till 30.06.2010  
    The package of services for genetic parents includes 

273
: 

The price-list of the prices under the surrogate motherhood program.   

• 2850 EUR - to be paid under the Contract to be signed with the Center for selection of a 
surrogate mother from the database and her preparation for the Program (the services to be 
provided under this Contract are as follows: comprehensive medical examination of a 
surrogate mother at the Clinic – Human Reproduction Center, preparation of the documents 
such as the psychologist opinion, no criminal record certificate, statement of the surrogate 
mother’s husband authorizing her participation in the surrogate motherhood program, etc., 
legal support of the program till the date of conclusion of the contract between the 
surrogate mother and genetic parents (Customers);  

• 6000 EUR - to be paid as the compensation due to the surrogate mother for the whole period 
of pregnancy (10 % of this amount shall be paid at the time of confirmation of the fact of 
pregnancy, while the remaining 90 % shall be paid 10 days before the expected birth date);  

• 1000 EUR - bonus to be paid to a surrogate mother; ;  
• 250 EUR X 9=2250 EUR - to be paid monthly as the allowance (the so called “food money”) 

due to the surrogate mother during 9 months of her pregnancy;  
• 1000 EUR - cost of maternity clothes for a surrogate mother for the whole pregnancy period;  
• 2526 EUR - one attempt of IVF or ICSI procedure (if a genetic mother makes use of her own 

genetic matter), the ovulation stimulation medicines should be paid for separately;  
• 4939 EUR - one attempt of procedure IVF, cost of service of the donor Ovum and full cost of 

services of clinic, including all necessary medicines for stimulation of the ovum donor and 
preparation of surrogate mother's endometrial;  

• 4090 EUR - medical supervision during pregnancy - cost of services of clinic and all necessary 
analyses; cost of sorts in clinic; - medic cines during pregnancy (a standard package of 
medicines, unforeseen circumstances are not taken into account(discounted)); Since 3 weeks 
of pregnancy till a birth of the child, including childbirth.  

• 400 EUR - to be paid for execution of the insurance policy to insure the life of the surrogate 
mother during the delivery;  

• 1200 EUR - to be paid for legal execution of essential registration documents, including the 
child birth certificate, traveling and other documents to be submitted to the embassy by the 
genetic parents in person;  

• 700 EUR - cost of indemnification of the donor;  
• 700 EUR - cost of services of the center including medical inspection and support up to a 

puncture Ovum donor;  
• 450 EUR - Cost of service of the curator - support and the control over a course of pregnancy 

during 9 months, (full or partial):  
• The partial control - hourly visiting of substitute mother, the control over performance of 

treaty obligations, a feed(meal), support to the doctor, cost - 12,5 EUR for one business hour;  

                                                           
273 LA VITA FELICE, 2010, Prices for the citizens of Europe. Valid till 30.06.2010, http://www.surrogate-mother-

cost.com/indexeur.html, 3 maart 2010, online. 
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• The full control is a round-the-clock residing together with substitute mum, performance of 
all homework, support to the doctor and the full report on the done job, cost – 25 EUR in 
day, (Granting of separate habitation);  

• 150 EUR - Cost of a demountable apartment a month.  

Medical services to be paid for separately:    

• about 2526 EUR - one attempt of IVF or ICSI procedure (if a genetic mother makes use of her 
own genetic matter), the ovulation stimulation medicines should be paid for separately;  

• about 4939 EUR - to be paid under the IVF program contract, covering the following services: 
one attempt of the IVF or ICSI procedure, ovum donor services and full clinic services, 
including all necessary medicines used for stimulation of the ovum donor and preparation of 
surrogate mother's endometrium;  

• about 4090 EUR - to be paid under the contract for medical maintenance and supervision 
during the whole pregnancy period: the cost of the clinic services and all necessary medical 
tests, cost of the delivery at the maternity hospital, medicines to be used in the course of 
pregnancy (standard package of medicines, excluding force-majeure circumstances).  

The choice of a surrogate mother and egg donor can be made in the course of introductory 
consultation on the first day of the visit to the Center.  

  

"Economical" package deal – 2850EUR: 
Presentation of candidature of surrogate mother from database of surrogate motherhood center, 
including the medical inspection of surrogate mother stipulated by the medical law of Ukraine 

• Psychological diagnostics of potential surrogate mother as to her psychological fitness and 
readiness for participation in the surrogacy motherhood program;  

• Complex medical examination of potential surrogate mother to confirm her fitness for 
extracorporeal fertilization, pregnancy and birth of a healthy child;  

• Primary medical advice, preparation of contract between genetic parents and surrogate 
mother with consideration of all possible aspects of individual situation of customers and 
introduction of the necessary clauses to the child-bearing contract;  

• Recommendations on choice of reproduction medicine clinic and other required medical 
institutions;  

• Services of translator during primary advice, and preparation of contract between genetic 
parents, and surrogate mother;  

• Coordination and the control of the surrogacy program, over the conclusion of the contract 
between genetic parents, and surrogate mother; 

• The IVF procedure and the period of medical pregnancy maintenance shall be paid for 

separately and shall not be a part of the package cost. 

"Complex - 1" package deal – 15150 EUR: 

The package deal "Complex - 1 ", includes all services of a package "Economical", plus time work of 

the curator on maintenance of the control and coordination of the program, (Without participation 

of the donor of egg) 
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• Presentation of candidature of surrogate mother from database of Surrogate Motherhood 
Center, including the medical inspection of substitute mother stipulated by the medical law 
of Ukraine;  

• Psychological diagnostics of potential surrogate mother as to her psychological fitness and 
readiness for participation in the surrogate motherhood program;  

• Complex medical examination of potential surrogate mother to confirm her fitness for 
extracorporeal fertilization, pregnancy and birth of a healthy child;  

• Primary medical advice, preparation of contract between genetic parents and surrogate 
mother with consideration of all possible aspects of individual situation of customers and 
introduction of the necessary clauses to the child-bearing contract;  

• Recommendations on choice of reproduction medicine clinic and other required medical 
institutions;  

• Services of translator during primary advice, and preparation of contract between genetic 
parents, and surrogate mother;  

• Coordination and the control of the program, over a birth of the child and reception of all 
necessary documents;  

• Indemnification to substitute mum for all term of pregnancy (payment of stage-by-stage-10 
% on the fact of approach of pregnancy, 90 % 4-6 weeks prior to a birth of the child money 
resources are listed on the settlement account of substitute mother;  

• Indemnification to substitute mum if will be born more than one child;  
• The monthly maintenance (contents) for 9 months of pregnancy - is paid by the month;  
• Medical insurance of substitute mum upon accidents;  
• Official registration of papers on the child, including the certificate on a birth of the child and 

all documents for the further departure limits of Ukraine, the delivery of the documents to 
the embassy shall be made by the genetic parents personally;  

• Cost of the control and support of the program from the moment of the conclusion of the 
contract between substitute mother and genetic parents;  

• Customers) before acknowledgement (confirmation) of the fact of approach or not approach 
of pregnancy;  

• Hourly visiting of substitute mother, the control over performance of treaty obligations, a 
feed (meal), support to the doctor, at the rate of ine times a week, for 1 hours;  

• The IVF procedure and the period of medical pregnancy maintenance shall be paid for 

separately and shall not be a part of the package cost. 

"Complex - 2" package deal – 16550 EUR: 

The package deal "Complex -2 ", includes all services of a package "Complex -1 ", plus time work of 

the curator on maintenance of the control and coordination of the program, (With participation of 

the donor of egg) 

• Presentation of candidature of surrogate mother from database of Surrogate Motherhood 
Center, including the medical inspection of substitute mother stipulated by the medical law 
of Ukraine;  

• Psychological diagnostics of potential surrogate mother as to her psychological fitness and 
readiness for participation in the surrogate motherhood program;  

• Complex medical examination of potential surrogate mother to confirm her fitness for 
extracorporeal fertilization, pregnancy and birth of a healthy child;  

• Primary medical advice, preparation of contract between genetic parents and surrogate 
mother with consideration of all possible aspects of individual situation of customers and 
introduction of the necessary clauses to the child-bearing contract;  

• Recommendations on choice of reproduction medicine clinic and other required medical 
institutions;  
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• Services of translator during primary advice, and preparation of contract between genetic 
parents, and surrogate mother;  

• Coordination and the control of the program, over a birth of the child and reception of all 
necessary documents;  

• Indemnification to substitute mum for all term of pregnancy (payment of stage-by-stage-10 
% on the fact of approach of pregnancy, 90 % 4-6 weeks prior to a birth of the child money 
resources are listed on the settlement account of substitute mother;  

• Indemnification to substitute mum if will be born more than one child;  
• The monthly maintenance (contents) for 9 months of pregnancy - is paid by the month;  
• Medical insurance of substitute mum upon accidents;  
• Official registration of papers on the child, including the certificate on a birth of the child and 

all documents for the further departure limits of Ukraine, the delivery of the documents to 
the embassy shall be made by the genetic parents personally;  

• Cost of the control and support of the program from the moment of the conclusion of the 
contract between substitute mother and genetic parents;  

• Customers) before acknowledgement (confirmation) of the fact of approach or not approach 
of pregnancy;  

• Cost of indemnification of the donor, medical inspection, cost of services of our center;  
• Hourly visiting of substitute mother, the control over performance of treaty obligations, a 

feed (meal), support to the doctor, at the rate of nine times a week, for 1 hours;  
• The IVF procedure and the period of medical pregnancy maintenance shall be paid for 

separately and shall not be a part of the package cost. 
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 7. Voorbeeld draagmoederschapsovereenkomst274 

SURROGATE PARENTING AGREEMENT 

  

This Agreement is made on ________________ (Date), by and between 

____________________________________, a married woman (Referred to as Surrogate), 

________________________________, her husband (Referred to as Surrogate's Husband), who both 

reside at ___________________________________________ (Address) and 

________________________________, (Referred to as Natural Father), who resides at 

____________________________________________________ (Address). 

RECITALS 

This Agreement is made with reference to the following facts: 

A. Natural Father is a married man over the age of __________ (______) (Eighteen (18) or Applicable 

Age Required by Statute) years who desires to enter into this Agreement, the sole purpose of which 

is to enable the Natural Father and his wife, who cannot conceive, to have a child who is biologically 

related to the Natural Father. 

B. Surrogate and Surrogate’s Husband are over the age of _________ (______) (eighteen (18)) years 

and both desire and are willing to enter into this Agreement subject to the terms and conditions 

contained in this Agreement.NOW THEREFORE, in consideration of the mutual promises, 

representations, terms and conditions contained in this Agreement, the parties agree as follows: 

SECTION ONE 

Surrogate represents that she is capable of conceiving children. Surrogate understands and agrees 

that in the best interests of the child she will not form or attempt to form a parent-child relationship 

with any child or children she may conceive, carry to term, and give birth to, pursuant to this 

Agreement. 

SECTION TWO 

Surrogate and Surrogate's Husband have been married since _____________ (Date). Surrogate's 

Husband agrees with the purposes and provisions of this Agreement and acknowledges that his wife, 

Surrogate, shall be artificially inseminated pursuant to the provisions of this Agreement. Surrogate's 

Husband agrees that in the best interests of the child he will not form or attempt to form a parent-

child relationship with any child or children Surrogate may conceive by artificial insemination, as 

described in this agreement, and agrees to freely and readily surrender immediate custody of the 

child to Natural Father. 
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 ALLAW, 2010, Surrogate parenting agreement, http://www.alllaw.com/forms/family/surrogate_parenting/, 11 april 

2010, online. 
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Surrogate's Husband further agrees to terminate his parental rights to such child. Surrogate's 

Husband acknowledges he will do all acts necessary to rebut the presumption of paternity of any 

offspring conceived and born pursuant to this Agreement as provided by law, including blood testing 

and/or HLA testing. 

SECTION THREE 

Surrogate shall be artificially inseminated with the semen of Natural Father by a physician. Surrogate, 

upon becoming pregnant, agrees she will carry the embryo (or fetus) until delivery. Surrogate and 

Surrogate's Husband, agree that they will cooperate with any background investigation into 

Surrogate's medical, family, and personal history and warrants the information to be accurate to the 

best of their knowledge and belief. Surrogate and Surrogate's Husband agree to surrender custody of 

the child to Natural Father, to institute, and cooperate, in proceedings to terminate their respective 

parental rights to such child, and to sign any and all necessary affidavits, documents, and papers in 

order to further the intent and purposes of this Agreement. Surrogate and Surrogate's Husband 

understand that the child is being conceived for the sole purpose of giving such child to Natural 

Father, its natural and biological father. Surrogate and Surrogate's Husband agree to sign all 

necessary affidavits and other documents, prior to and subsequent to the birth of the child, and to 

voluntarily participate in any paternity proceedings necessary for the Natural Father's name to be 

entered on the child's birth certificate as the natural or biological father. 

SECTION FOUR 

The consideration for this Agreement which is compensation for services and expenses, and should in 

no way be construed as a fee for the termination of parental rights or as payment in exchange for a 

consent to surrender the child for adoption, in addition to other provisions contained in this 

Agreement, shall be as follows: 

1. ____________ ($________) dollars shall be paid to Surrogate, for services and expenses in carrying 

out Surrogate's obligations under this Agreement, immediately upon surrender to Natural Father 

custody of the child born pursuant to the provisions of this Agreement. 

2. The consideration to be paid to Surrogate shall be deposited with _____________ (Referred to as 

Custodian), the representative of Natural Father, at the time of the signing of this Agreement and 

shall be held in escrow until completion of the duties and obligations of Surrogate as provided for in 

this Agreement. 

3. Natural Father shall pay the expenses incurred by Surrogate, pursuant to her pregnancy, which are 

specifically defined as follows: 

(a) All medical, hospitalization, pharmaceutical, laboratory, and therapy expenses, incurred as a 

result of Surrogate's pregnancy, not covered or allowed by her present health and major medical 

insurance, including all extraordinary medical expenses and all reasonable expenses for treatment of 

any emotional, mental, or other problems related to such pregnancy. In no event, however, shall any 

such expenses be paid or reimbursed after a period of __________ (___) months has elapsed since 

the date of the termination of the pregnancy. This agreement specifically excludes expenses for lost 

wages or other non-itemized incidentals related to such pregnancy. 
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(b)  Natural Father shall not be responsible for any medical, hospitalization, pharmaceutical, 

laboratory, or therapy expenses occurring __________ (_____) months after the birth of the child, 

unless the medical problem incident to such expenses was known and treated by a physician prior to 

the expiration of the __________ (_____) month period and written notice advising of this treatment 

is given to Custodian, as representative of Natural Father, by certified mail, return receipt requested. 

(c)  Natural Father shall be responsible for the total cost of all paternity testing. Such paternity testing 

may, at the option of Natural Father, be required prior to release of the Surrogate fee from escrow. If 

Natural Father is conclusively determined not to be the biological father of the child as a result of an 

HLA test, this Agreement will be deemed breached and Surrogate shall not be entitled to any fee, 

and Natural Father shall be entitled to reimbursement of all medical and related expenses from 

Surrogate and Surrogate's Husband. 

(d)  Natural Father shall be responsible for Surrogate's reasonable travel expenses incurred at the 

request of Natural Father pursuant to this Agreement. 

SECTION FIVE 

Surrogate and Surrogate's Husband are aware, understand, and agree to assume all risks, including 

the risk of death, which are incidental to conception, pregnancy, childbirth, and includes, but is not 

limited to, complications subsequent to such childbirth. 

SECTION SIX 

Surrogate and Surrogate's Husband, hereby agree to undergo psychiatric evaluation by 

_____________________________________, a psychiatrist, as designated by Natural Father. Natural 

Father shall pay for the cost of such psychiatric evaluation. Prior to their evaluations, Surrogate and 

Surrogate's Husband shall sign a medical release permitting dissemination to Custodian or Natural 

Father and his wife copies of the report prepared as a result of such psychiatric evaluations. 

SECTION SEVEN 

Surrogate and Surrogate's Husband hereby agree it is the exclusive and sole right of Natural Father to 

name such child born pursuant to this agreement. 

SECTION EIGHT 

Child, as referred to in this agreement, shall include all children born simultaneously pursuant to the 

inseminations contemplated in this Agreement. 

SECTION NINE 

In the event of the death of Natural Father prior or subsequent to the birth of such child, it is 

understood and agreed by Surrogate and Surrogate's Husband, the child will be placed in the custody 

of Natural Father's wife. 

SECTION TEN 

In the event the child is miscarried prior to the ______ (____) (Fifth or as the Case May Be) month of 

pregnancy, no compensation, as enumerated in Section Four, Paragraph 1, shall be paid to Surrogate. 
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However, the expenses enumerated in Section Four, Paragraph 3 shall be paid or reimbursed to 

Surrogate. In the event the child is miscarried, dies, or is stillborn subsequent to the _______ (_____) 

(Fourth or as the Case May Be) month of pregnancy the Surrogate shall receive _____________ 

($______) dollars in lieu of the compensation enumerated in Section Four, Paragraph 1. In the event 

of a miscarriage or stillbirth as described above, this agreement shall terminate, and neither 

Surrogate nor Natural Father shall be under any further obligation under this Agreement. 

SECTION ELEVEN 

Surrogate and Natural Father shall each undergo complete physical and genetic examination and 

evaluation, under the direction and supervision of a licensed physician, to determine whether the 

physical health and well-being of each is satisfactory. Such physical examination shall include testing 

for AIDS and venereal diseases including, but not limited to, syphilis, herpes, and gonorrhea. Such 

AIDS and venereal disease testing shall be done prior to, but not limited to, each series of 

inseminations. 

SECTION TWELVE 

In the event that pregnancy has not occurred within a reasonable time in the opinion of Natural 

Father, this Agreement shall terminate by written notice to Surrogate, at the residence provided to 

the Custodian by the Surrogate (from Custodian, as representative of the Natural Father). 

SECTION THIRTEEN 

Surrogate agrees she will not abort the child once conceived except if, in the professional medical 

opinion of the inseminating physician, such action is necessary for the physical health of Surrogate or 

the child has been determined by such physician to be physiologically abnormal. Surrogate further 

agrees, at the request of such physician, to undergo amniocentesis or similar tests to detect genetic 

and congenital defects. In the event such test reveals the fetus is genetically or congenitally 

abnormal, Surrogate agrees to abort the fetus on demand of Natural Father. The fee paid to 

Surrogate in this circumstance will be in accordance to Section Ten. If Surrogate refuses to abort the 

fetus upon demand of Natural Father, Natural Father's obligations, as stated in this Agreement, shall 

cease except as to obligations of paternity imposed by statute. 

Natural Father recognizes that some genetic and congenital abnormalities may not be detected by 

amniocentesis or other tests, and, therefore, if proven to be the biological father, assumes the legal 

responsibility for any child who may possess genetic or congenital abnormalities. 

SECTION FOURTEEN 

Surrogate agrees to adhere to all medical instructions given her by the inseminating physician as well 

as her independent obstetrician. Surrogate also agrees not to smoke cigarettes, drink alcoholic 

beverages, use illegal drugs, or take prescription or nonprescription medications without written 

consent from her physician. Surrogate agrees to follow a prenatal medical examination schedule to 

consist of no fewer visits than: one (1) visit per month during the first ____________ (____) (Seven 

or as the Case May Be) months of pregnancy, two (2) visits (each to occur at two-week intervals) 

during the __________ (_____) and _________ (______) (Eighth and Ninth or as the Case May Be) 

months of pregnancy. 
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SECTION FIFTEEN 

Prior to signing this Agreement, each party has been given the opportunity to consult an attorney of 

his or her own choice concerning the terms and legal significance of the agreement and the effect it 

has upon any and all interests of the parties to this Agreement. 

SECTION SIXTEEN 

Each party acknowledges that he or she has carefully read and understands every word in this 

Agreement, realizes its legal effect, and is signing this agreement freely and voluntarily. None of the 

parties has any reason to believe the other party or parties did not understand fully the terms and 

effects of this Agreement, or that the other parties did not freely and voluntarily execute this 

Agreement. 

SECTION SEVENTEEN 

In the event any of the provisions of this Agreement are deemed to be invalid or unenforceable, such 

invalid or unenforceable provision may be severed from the remainder of this Agreement and shall 

not cause the invalidity or unenforceability of the reminder of this Agreement. If such provision shall 

be deemed invalid due to its scope or breadth, then such provision shall be deemed valid to the 

extent of the scope or breadth permitted by law. 

SECTION EIGHTEEN 

This Agreement shall be executed in three copies, each of which shall be deemed an original. One 

copy shall be given to Custodian, another copy to Natural Father, and the third copy to Surrogate. 

SECTION NINETEEN 

This instrument embodies the entire Agreement of the parties with respect to the subject matter of 

surrogate parenting. There are no promises, terms, conditions, or obligations other than those 

contained in this Agreement, and this Agreement shall supersede all previous communications, 

representations, or agreements, either verbal or written, among the parties. 

SECTION TWENTY 

This Agreement cannot be modified except by written agreement signed by all the original parties. 

SECTION TWENTY-ONE 

This Agreement has been drafted, negotiated, and executed and shall be governed by, and enforced 

in accordance with, the laws of the State of ______________________. 

_______________________________ ___________________    

Signature of Surrogate Mother Date 

_______________________________ ___________________ 

Signature of Surrogate's Husband Date 
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_______________________________ ___________________ 

Signature of Natural Father Date 
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 8. Interviews met de specialisten en fertiliteitscentra 

8.1. Vragenlijst 

We namen een aantal gestructureerde interviews af, de neerslag hiervan is terug te vinden in de 

ingevulde vragenlijsten. We kozen voor deze weergave omdat we op deze manier om een zekere lijn 

kunnen trekken in de verkregen antwoorden. We geven een ingevulde vragenlijst mee van de drie 

afgenomen interviews van de domeinexperten, laten dit volgen door de theoretische onderbouw van 

de vragenlijst en besluiten met de gestructureerde interviews. De initiële bedoeling van de survey 

was het vergelijken van de antwoorden van leken met deze van de professionelen. Het bleek echter 

dat het moeilijk is voor niet-professionelen om voorbij de verontrustende verhalen, gebracht door de 

media, te kijken. We kozen er dan ook voor om onze onderzoeksresultaten van de professionelen op 

een andere manier te nuttigen. Ze functioneren als toets voor de haalbaarheid van het wetsvoorstel 

in de praktijk. 
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1. Algemene situering 

 

1.1. Informatie met betrekking tot de geïnterviewde persoon 

 

Uw naam ( indien u dit wenst mag u deze 
vragenlijst anoniem indienen maar dan 
dient u de andere “gender-vragen” 
nauwkeurig in te vullen) 

 

Dr. Marleen Temmerman 

Gender 1 

Uw leeftijd  

50-60 jaar 

Gender 2 

Uw beroep of opleidingsniveau 

 

Professor  

Gynaecoloog 

Senator 

Gender 3 

Hoe komt u in aanraking met dit 
onderwerp? 

■ beroepsmatig 

� als (mogelijke) wensouder 

� als draagmoeder 

� andere :   

 

Gender 4 

Indien u er beroepsmatig mee in aanraking 
komt:  

Sinds welk jaartal komt u in aanraking met 
het fenomeen “draagmoederschap”? 

� 

■ niet van toepassing  

Gender 5 

Met hoeveel gevallen van 
draagmoederschap bent u reeds in 
aanraking gekomen? 

 

 

�… 

 

Gender 6 

 

Deze vragenlijst sluit aan bij een onderzoek naar draagmoederschap. Daarbij ligt de nadruk op het 
peilen van de mening van actoren over een te ontwikkelen wetgeving in verband met 
draagmoederschap.  Wilt u meer informatie? 

Het onderzoek wordt begeleid door Prof. Dr. Koenraad Raes faculteit “Rechtsgeleerdheid”, vakgroep 
grondslagen en geschiedenis van het recht en Delphine De Smet (assistent vakgroep grondslagen en 
geschiedenis van het recht) 

Contactadres: Lien.Valcke@Ugent.be   
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1.2. Met betrekking tot het onderwerp 

 

Bent u van mening dat “commercieel 
draagmoederschap” (met financiële drijfveer) 
verboden moet worden en bijgevolg, bestraft? 

 

We hebben het dus niet over “ideëel” 
draagmoederschap (het geval waarbij een 
goede vriendin of familielid als draagmoeder 
functioneert zonder daarvoor betaald te 
worden). 

 

� neen 

■ ja 

 

Uw motivatie: Initieel was dit het uitgangspunt 
tijdens het interview. Dr. Marleen Temmerman 
diende in 2008 een wetsvoorstel in dat het 
commercieel draagmoederschap en de reclame 
voor het draagmoederschap verbood. Er werd in 
dit wetsvoorstel ook aangehaald dat er een 
wetgeving moet komen die het ideëel 
draagmoederschap regelt. De artse kon zich 
echter vinden in de motivatie dat de herlokalisatie 
naar derdewereldlanden moest vermeden worden. 
Deze internationale dimensie brengt immers 
verschillende problemen en bijkomende risico’s 
met zich mee (we denken aan de grotere kans op 
extreme uitbuiting, het verbod van de ambassades 
om de kinderen mee te nemen naar het 
herkomstland van de wensouders,…). Een 
bijzonder strenge regeling voor het commercieel 
draagmoederschap leek vanuit deze optiek niet 
langer uitgesloten. 

verbod 

 

Wanneer men wenst structuur te brengen in 
juridische kwesties en men mensen meer 
bescherming en zekerheid wenst te geven kan 
er gebruik gemaakt worden van twee systemen: 

Regelgeving en wetgeving: 

- Maakt men gebruik van (morele) regelgeving, 
dan zal hetgeen men vastlegt wel sturend maar 
zeker niet afdwingbaar zijn. Men mag, indien 
men dit verkiest de regelgeving volgen of als 
basis gebruiken.  

- Wetgeving daarentegen is afdwingbaar en 
geeft een grotere rechtszekerheid 

Wat denkt u dat er nodig is: Regelgeving of 
wetgeving? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� regelgeving 

■ wetgeving 

Alg ond 
01 

Welke zijn de problemen met betrekking tot het In het UZ worden momenteel enkel draagmoeders Alg ond 
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draagmoederschap waar u reeds over gehoord 
hebt of waar u reeds mee in aanraking bent 
gekomen? 

en wensouders bijgestaan die hier vanuit niet-
commerciële overwegingen beroep op doen, dus 
de problemen die samengaan met de 
commerciële aard blijven nog afwezig.  

De sis-kaartfraude. 

02 

 

2. Ethische vragen 

 

Welke motivatie heeft de hoofdmoot van de 
Belgische kandidaat- draagmoeders volgens u?  

 

 

 

 

 

� Geld 

� Ze willen tijd doorbrengen met hun eigen 
kinderen gedurende de zwangerschap (ze blijven 
dus thuis) 

■ Ze willen graag deel uitmaken van de oplossing 

voor koppels die om biologische of anderen 
redenen geen kinderen kunnen (of willen) krijgen 

� Andere: 

Eth 01 

Bent u van mening dat genetica een goede 
motivatie is bij de wensouders om beroep te 
doen op een draagmoeder? 

 

 

■ Ja 

� Neen 

 

Eth 02 

Vindt u dat er één partij is die extra bescherming 
dient te krijgen in de nieuwe wet- of 
regelgeving?  

� neen 

■ zo ja, wie? 

    � de wensouders 

    � de draagmoeder 

    � de behandelende arts 

    ■ het ongeboren kind 

    � andere:  

 

Uw motivatie: het kind is in elke (artificiële) vorm 
van voorplanting de eerste zorg 

 

Eth 03 

Denkt u dat het ethisch verantwoord is om in de 
wetgeving/ regelgeving een gewetensclausule 

■neen Eth 04 
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op te nemen op basis waarvan artsen mogen 
weigeren een draagmoeder te bevruchten? 

� ja, in welke gevallen? 

 

    � indien de wensouder alleenstaand is 

    � indien de wensouders een koppel zijn met        

        hetzelfde geslacht 

    � indien de arts om godsdienstige redenen    
niet  wenst deel te nemen aan deze procedure  

    � indien de arts ethische of morele bezwaren 
heeft tegen ‘draagmoederschap’ 

    � andere: 

Het is niet nodig deze gewetensclausule op te 
nemen, artsen kunnen hier altijd beroep op doen, 
dit in alle situaties die hier worden uitgewerkt.    

Bent u van mening dat het kind of de 
wensouders in het latere leven negatieve 
effecten kunnen ondervinden van het gebruiken 
van een draagmoeder? 

 

 

 

Denkt u dat men de psychologische invloed en 
gevolgen op kind en wensouder kan vergelijken 
met die wanneer een kind wordt geadopteerd?  

� neen 

� ja, aan welke zaken denkt u dan? 

Er is te weinig onderzoek in België dat zich hierop 
toespitst. Het is waardevol na te gaan of deze 
kinderen inderdaad getekend zijn door de manier 
waarop ze ter wereld gekomen zijn. Dit zou een 
taak kunnen zijn voor de aangewezen 
fertiliteitscentra. 

� neen 

� ja, aan welke zaken denkt u dan? 

 

Eth 05 

 

 

 

 

 

Eth 05 

.2 

Bent u van mening dat, doordat de prijs van 
draagmoeders op dit moment zo hoog ligt, dat 
het hebben van een kind een voorrecht van de 
rijken wordt? 

 

Denkt u, volgend op de vorige vraag, dat de 
staat zou moeten tussenkomen en een deel van 
de kosten op zich moet nemen? 

� neen 

� ja 

 

 

� neen 

■ ja 

Uw motivatie: Enkel de kosten die nu reeds 
terugbetaald worden in het kader van Ivf- 
behandelingen. 

Eth 06 

 

 

 

   

 

   Eth 06 

.2 

 

Ziet u verder nog ethische problemen omtrent 
het draagmoederschap? Wilt u deze 

� met betrekking tot het ongeboren kind? Eth 07 
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omschrijven?  

� met betrekking tot de wensouders? 

 

� met betrekking tot de draagmoeder? 

 

� met betrekking tot de behandelende arts? 

 

� andere:… 



 

Masterproef Valcke Lien “Wanneer een andere vrouw je kind draagt”                                                            

Juridische vragen. 206 

3. Juridische vragen. 

 

Er zijn een aantal recente evoluties in de 
wetgeving omtrent de toepassing van artificiële 
voortplantingstechnieken: 

 

Bent u hiervan op de hoogte? 

 

 

Er wordt daarin o.m. vastgelegd dat  

- een vrouw niet langer gebruik kan maken van 
artificiële voortplantingstechnieken na de leeftijd 
van 47 jaar. 

- een dokter gebruik mag maken van de 
gewetensclausule bij alleenstaande vrouwen en 
koppels van gelijk geslacht ed.  

 

Vindt u dat deze regelgeving ook toepassing 
moet vinden in de ‘wetgeving in maak’ m.b.t. het 
draagmoederschap? (alleen te beantwoorden 
door professionelen) 

 

 

 

� neen 

■ ja, aan welke zaken denkt u dan? 

 

 

 

 

 

 

 

� neen 

■ ja 

 

Uw motivatie: de nieuwe wetgeving moet zijn 
basis vinden in de bestaande regelingen, dit 
schept duidelijkheid voor de behandelende artsen. 
Daarnaast werd de bestaande wetgeving rond 
artificiële voortplantingstechnieken grondig 
onderbouwd met jaren ervaring en 
wetenschappelijke kennis. 

     

 

 

 Jur 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jur 02 

Doorkruis het cijfer dat het best uw mening 
weergeeft bij elke stelling. 

1 betekent “helemaal niet akkoord” 

2 betekent “niet akkoord” 

3 betekent “geen mening” 

4 betekent “akkoord” 

5 betekent “helemaal akkoord” 
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Financieel aspect 

 

      

De overheid is bevoegd om een wetgeving op te 
stellen met daarin de maximumbedragen die 
een draagmoeder mag vragen voor haar 
diensten. 

 

 

� �  	  
  � 

 

Uw motivatie: sterke controle en een strikte 
wetgeving zijn noodzakelijk om misbruik tegen te 
gaan. Het is de taak van de overheid om dit te 
bewerkstelligen. 

  Jur 03 

Er moet gedetailleerd in de wetgeving worden 
opgenomen hoeveel elk aspect van het 
draagmoederschap maximaal mag kosten. 

 

Zo ‘akkoord’ of ‘helemaal akkoord’ wat 
moet er volgens u opgenomen worden? 

 

� �  �  
   

 

 

■ kostenderving voor mogelijke technische 

werkloosheid gedurende de zwangerschap 
(voorbeeld; leerkrachten in het bijzonder 
onderwijs, vrouwen die werken in omgeving van 
giftige stoffen, …) 

� volledige of procentuele kostenderving indien 
de draagmoeder 9 maand verlof zonder wedde 
wenst te nemen omdat ze bij haar kinderen wilt 
zijn 

■ dokterskosten 

� morele schadevergoeding omdat ze het kind 9 
maand draagt en dan dient af te geven 

■ vergoeding voor de inspanning 

■ indien de draagmoeder ten gevolge van de 

zwangerschap lichamelijke klachten ontwikkelt (bv 
zware rugklachten) moeten de wensouders daar 
ook na de bevalling nog een vergoeding blijven 
betalen zodat ze dat kan laten behandelen 

■ andere: psychologische begeleiding, kosten 

ongeval veroorzaakt of het rechtstreekse gevolg 
van de zwangerschap 

 

  Jur 04 

Bent u van mening dat draagmoeders meer 
betaald moeten worden wanneer ze over 

� �  �  
     Jur 05 
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bijzondere kwaliteiten beschikken? 

We verwijzen hier naar de betalingsmethode die 
gehanteerd wordt bij eiceldonatie: 

Mooi: 15.000 dollar per cyclus 

Intelligent: 8.000 dollar per cyclus 

 

 

Hoe voorkomen we zware 

juridische conflicten? (zie 

zaak baby D) 

 

      

Het draagmoederschap moet een 
resultaatsverbintenis zijn. 

Uitleg: bij een resultaatsverbintenis zal de 
draagmoeder een zwangerschap positief 
moeten beëindigen, dit houdt in dat bij een 
miskraam of mislukte poging haar verbintenis 
niet stopt (er wordt meer verwacht dan een 
eenmalige poging). Bij een 
inspanningsverbintenis daarentegen moet ze 
haar uiterste best doen om zwanger te geraken 
en zichzelf te verzorgen gedurende een 
mogelijke zwangerschap, eindigt dit echter in 
een miskraam of mislukking dan mag ze 
stoppen.  

 

            �  �  	  
   

 

Uw motivatie: het is niet menselijk de 
draagmoeder te verplichten opnieuw te proberen 
tot het lukt. Een miskraam is moeilijk te verwerken 
en ook de effecten van de nemen hormonen bij 
Ivf-behandelingen zijn niet te onderschatten. 

 

 

 

 

  Jur 06 

Het opstellen van een afdwingbaar contract 
tussen de wensouders en de draagmoeder 
moet verplicht worden. 

 

 

 

 

� �  	  
  � 

 

Uw motivatie: duidelijkheid voorkomt problemen. 
Je kan niet alles vastleggen in de wetgeving, een 
te gedetailleerde wetgeving schept ook geen 
duidelijkheid. Daarnaast is elke 
draagmoederschapsituatie anders. 

  Jur 07 

Vindt u dat de draagmoeder de mogelijkheid 
moet hebben terug te komen op haar beslissing. 

Dit zal inhouden dat ze het kind mag houden. 

 

■ Ja 

� Neen 

 

Uw motivatie: Dr. Marleen Temmerman getuigt dat 
hieromtrent nog geen problemen zijn opgetreden, 

  Jur 08 
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dit is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het ideële 
karakter van het draagmoeder. Het is echter niet 
mogelijk om de draagmoeder elk beslissingsrecht 
te ontnemen.  

 

 

 

Bent u van mening dat er op voorhand moet 
worden uitgewerkt wat er zal gebeuren bij: 

� Scheiding 

� Sterfgeval 

� Natuurlijke zwangerschap van 
draagmoeder of wensmoeder 

� … 

■ Ja 

� Neen 

 

Uw motivatie: het belang van het kind 

 

 

 

 Jur 09 

Selectieprocedure en 

Selectiecriteria 

  

A. Voorwaarden waaraan de draagmoeder 

moet voldoen 

  

Het moet mogelijk zijn een draagmoeder te 
verplichten zich zowel lichamelijk (huidige 
gezondheidstoestand en mogelijke erfelijke 
belastheid) als psychologisch te laten 
onderzoeken voor men van haar diensten 
gebruik maakt. 

� �  	  
  � 

 

Uw motivatie: Bescherming van het ongeboren 
kind tegen overdraagbare ziektes. Bescherming 
van de draagmoeder, deze moet psychologisch in 
staat zijn de procedure te doorlopen. Ze moet ook 
lichamelijk in staat zijn de zwangerschap uit te 
dragen zonder onderhevig te zijn aan abnormale 
risicofactoren voor haar gezondheid of leven, die 
konden gedetecteerd worden voor ze aan het 
draagmoederschap begon. 

  Jur 10 

Kandidaat- draagmoeders moeten zich gratis 
kunnen laten screenen in bv. een 
fertiliteitcentrum, om een attest te verkrijgen dat 
ze, zowel fysisch als psychisch, geschikt is  

 

         �  �  �  
   

De wensouders zullen de kosten dragen voor de 
medische screening. 

  Jur 11 
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Indien een arts negatief rapporteert 
(psychologisch en/ of fysiek) dan moet dat 
automatisch met zich meebrengen dat de 
draagmoeder niet meer in aanmerking komt. 

 

Het zou positief zijn dat wensouders die gebruik 
maken van een goedgekeurde draagmoeder 
verhaal kunnen doen op een financiële 
tegemoetkoming van de overheid.  

�  �  	  
  � 

 

 

 

�  �  �  
   

  Jur 12 

           .1 

 

 

  Jur 12 

         .2 

Duid de zaken aan waar, volgens u, de 
draagmoeder moet aan voldoen (als persoon en 
m.b.t. haar gezinssituatie.) 

 

■ haar kinderwens moet vervuld zijn 

� ze moet getrouwd zijn 

■ ze mag niet jonger zijn dan 18 jaar 

� ze mag niet ouder zijn dan 45 jaar 

■ze mag niet ouder zijn dan 50 jaar 

� ze moet een goede kennis of vriendin zijn van 
de wensouders 

■ de draagmoeder moet de Belgische nationaliteit 

hebben 

■ ze dient anti- conceptiemiddelen te gebruiken 

met haar partner om een zwangerschap van hem 
te vermijden 

■ indien de draagmoeder een partner heeft moet 

deze ook meetekenen zodat men als wensouder 
de garantie heeft dat ook hij de keuze van de 
draagmoeder respecteert en het nodige respect 
zal opbrengen voor het ongeboren kind 

�… 

 

  Jur 13 

De draagmoeder moet zich laten bevruchten in 
een fertiliteitcentrum of bij de huisarts van de 
wensouders. (Op deze manier is er externe 
controle. De draagmoeder kan niet langer liegen 
over haar vruchtbare periode en de wensouders 
beschikken op die manier over documenten die 
bewijzen dat het sperma van hen afkomstig is.) 

 

�  �  	  
  � 

Uw motivatie: Dit dient te gebeuren in een van de 
aangewezen fertiliteitscentra die zullen instaan 
voor de begeleiding van het draagmoederschap. 
Het is voldoende wanneer er voor België twee 
centra zijn, één Nederlandstalig en één Franstalig. 

 

  Jur 14 
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Er moet opgenomen worden dat bij een 
eventuele miskraam of zwangerschap de 
draagmoeder dit moet laten registreren of 
vaststellen in/bij een fertiliteitcentrum, de 
huisarts van de wensouders of een 
onafhankelijke arts. (Zo vermijd je leugenachtige 
getuigenis van zwangerschap of miskraam.) 

�  �  	  
  �   Jur 15 

De draagmoeder moet minimum twee maal een 
gynaecoloog bezoeken. Namelijk in het eerste 
en derde trimester. En dit bij voorkeur in het 
centrum waar de bevruchting gebeurde. 

�  �  	  
  �   Jur 16 

De draagmoeder moet gedurende het hele 
proces verhaal kunnen doen op begeleiding 
door een psycholoog. 

 

 

Deze begeleiding moet verplicht worden. 

                     �  �  	  
  � 

 

 

 

■ Ja 

� Nee 

  Jur 17 

 

 

 

  Jur 17 

         .2 

Het moet verboden worden om advertenties te 
plaatsen waarin men zich aanbiedt als 
draagmoeder. Zo kan men niet onder de radar 
vliegen van de verstrengde controle. 

�  �  	  
  � 

Zie het ingediende wetsvoorstel van Dr. Marleen 
Temmerman. 

  Jur 18 

 

 

Het oprichten van een databank met kandidaat- 
draagmoeders en –ouders (te vergelijken met 
de spermabanken) is een goed alternatief. 

 

 

�  �  	  
  � 

 

Uw motivatie: Deze gegevens moeten worden 
verzameld in de databank van de aangewezen 
fertiliteitscentra. 

  Jur 19 

B. Voorwaarden waaraan de wensouders 

moeten voldoen 
  

Duid de voorwaarden aan waar wensouders 
moeten aan voldoen voor ze, volgens u, in 
aanmerking komen om beroep te doen op een 
draagmoeder. 

■ ook de wensouders (hoofdzakelijk de 

wensmoeder) mogen niet ouder zijn dan bv 45 
jaar en niet jonger dan 18 jaar. 

■ de wensouders moeten in België wonen. 

■ de wensouders mogen geen andere optie 

hebben dan draagmoederschap, dit houdt in dat 
het voor het koppel onmogelijk moet zijn om 
eigen, genetische kinderen te krijgen (dit dient 
vastgesteld te worden door een gynaecoloog). 

  Jur 20 
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■ de wensouders moeten positief advies kunnen 

voorleggen van een psycholoog of psychiater 
i.v.m. hun geschiktheid als wensouder. 

■ de wensouders moeten ook een lichamelijk 

onderzoek ondergaan, waaronder een soa- test, 
om complicaties te vermijden. 

■ het kind moet verwekt worden met het 

genetisch materiaal van minimum 1 van de 
wensouders.  

� het kind moet verwekt worden met genetisch 
materiaal dat alleen van de wensouders mag zijn. 

� … 

 

Andere vragen 

 

  

De specialist moet draagmoederschap 
voorstellen aan onvruchtbare koppels als 
alternatief naast IVF, adoptie,… 

 

�  �  	  
   

Wensouders dragen die meestal zelf aan nadat ze 
er goed over hebben nagedacht en alle andere 
trajecten reeds hebben doorlopen. Het lijkt niet 
aan de arts dit, verplicht, mee te geven als optie. 
Elke arts moet voor zichzelf beslissen of hij dit 
aandraagt als oplossing voor de onvruchtbaarheid 
van het wenskoppel. 

  Jur 21 
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Wensouders mogen de draagmoeder haar 
vrijheid sterk beperken om hun kind te 
beschermen. 

 

Indien u het eens bent met 
bovenstaande stelling: 

Duid aan welke beperkingen zij naar uw mening 
mogen opleggen: 

 

�  �  	  �   

 

 

 

 

■ geen onbeschermde seks met de eigen partner 

gedurende de periode dat men zwanger probeert 
te geraken 

■ geen onbeschermde seks met de eigen partner 

gedurende de zwangerschap 

■ geen alcohol consumeren gedurende de 

periode dat men probeert zwanger te geraken 

■ geen alcohol consumeren de zwangerschap 

■geen drugsgebruik gedurende de zwangerschap 

� bepalen welke voedingsmiddelen de 
draagmoeder niet mag consumeren gedurende de 
zwangerschap (bv vegetarisch eten omdat 
wensouders vegetarisch zijn) 

� andere:… 

In samenspraak dienen het wenskoppel en de 
draagmoeder te beslissen aan welke condities de 
draagmoeder zich zal moeten houden. 

  Jur 22 

 

 

 

 

  Jur 22 

         .2 

Het is aangewezen dat men bureaus opricht die 
instaan voor de begeleiding/ matching/ 
bemiddeling tussen draagmoeders en 
wensouders. 

Indien u het eens bent met 
bovenstaande stelling: 

Hoe dienen zij opgericht te worden? 

 

 

 

 

 

�  �  	  
   

 

 

 

� Als VZW, binnen deze structuur geldt een 
strenge overheidscontrole en streeft het bestuur 
niet naar winst (uitbuiting tegengaan) 

� Als gewoon bedrijf, grotere zelfstandigheid ten 
opzichte van de overheid 

� het verzamelen van een bestand kandidaat-
draagmoeders en deze matchen met kandidaat-
wensouders 

  Jur 23 

 

 

 

 

Jur 23 

         .2 
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Waarvoor mogen zij, naar uw mening, instaan? 

Verantwoordelijkheid van de aangewezen 
fertiliteitscentra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent u van mening dat zij, voor het verstekken 
van deze diensten, betaling mogen ontvangen? 

Met andere woorden of zij winst mogen behalen 
uit de begeleiding van de partijen? 

� de psychologische screening van de 
draagmoeder 

� psychologische begeleiding van de 
draagmoeder 

� psychologische begeleiding van de wensouders 

� het lichamelijk onderzoek van de draagmoeder 

� probleemvoorkomend werken: opstellen van de 
draagmoederschapovereenkomsten, detecteren 
van mogelijke discussiepunten tussen de 
partijen,… 

� bemiddeling bij problemen gedurende de 
zwangerschap tussen de partijen 

� andere: …. 

 

 

                    �  �  	  
   

  Jur 23 

         .3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jur 23 

         .4 

Het moet mogelijk zijn om de baby voor de 
geboorte te adopteren. 

 

Het moet minstens mogelijk zijn het na de 
geboorte volgens een, in de wet opgenomen, 
snelprocedure te doen. 

 

Uitleg: Momenteel is het niet mogelijk om het 
kind te adopteren voor de geboorte. Na de 
geboorte dient men nu een adoptieprocedure te 
starten. 

                  �  �  	  
  � 

Verkozen oplossing  

                  �  �  	  
  � 

Uw motivatie: belang van het kind 

  Jur 24 

 

  Jur 24 

         .2 

De draagmoeder moet na de bevalling volgende 
rechten krijgen: 

■ zwangerschapsverlof 

� vergoeding van het werk 

� vergoeding van de overheid (bv kraamgeld) 

� vergoeding van de ziekenkas 

� mogelijkheid om een tijd langer thuis te zijn 
zonder volledig verlies van wedde of het recht om 

  Jur 25 
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tijdelijk halftijds te werken. 

� andere:… 

Uw motivatie: het probleem is momenteel dat de 
wensouders deze rechten niet automatisch 
verkrijgen. De draagmoeder is de zwangere 
vrouw, zij heeft dus vanzelfsprekend recht op het 
zwangerschapsverlof maar zij krijgt ook bv het 
kraamgeld toegekend. Dit is geen evidentie in het 
kader van de verhouding die het 
draagmoederschap met zich meebrengt. 

Na de ontdekking van de sis- kaart- fraude moet 
er meer controle zijn omtrent de identiteit van de 
zwangere vrouw.  

Uitleg: deze vorm van fraude houdt in dat de 
draagmoeder bij binnenkomst in het ziekenhuis 
(bij de bevalling) de sis- kaart van de 
wensmoeder afgeeft, op deze manier staat het 
kind op naam van de wensmoeder. In België is 
de vrouw die bevallen is automatisch de 
juridische moeder, een adoptieprocedure voor 
de wensmoeder wordt zo omzeild. ( en indien 
het gebruikte zaad van de wensvader kwam, 
zijn de wensouders automatisch de juridische 
ouders van het kind). 

 

�  �  	  
  � 

Uw motivatie: 

 

 

 

 

Hebt u suggesties om te maken dat deze controle 
minder gemakkelijk kan omzeild worden? 

Het vragen van een identiteitsbewijs in combinatie 
met de sis-kaart. 

  Jur 26 

 

 

Bedankt voor de inspanning en de tijd die u gestoken heeft in het 

invullen van deze vragenlijst! 

 

 

Vriendelijke groeten 

Lien Valcke 

Studente 1° master in de rechtswetenschap 
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“Wanneer een andere vrouw je kind draagt” 
Vragenlijst m.b.t. wetgeving rond draagmoederschap 

 

 

 

 

 

Universiteit Gent 

Valcke Lien 

  



 

Masterproef Valcke Lien “Wanneer een andere vrouw je kind draagt”                                                            

Algemene situering 217 

2. Algemene situering 

 

3.1. Informatie met betrekking tot de geïnterviewde persoon 

 

Uw naam ( indien u dit wenst mag u deze 
vragenlijst anoniem indienen maar dan 
dient u de andere “gender-vragen” 
nauwkeurig in te vullen) 

 

Dr. Cathy Van Gaever 

Gender 1 

Uw leeftijd  

30-40 jaar 

Gender 2 

Uw beroep of opleidingsniveau 

 

Gynaecoloog Gender 3 

Hoe komt u in aanraking met dit 
onderwerp? 

■ beroepsmatig 

� als (mogelijke) wensouder 

� als draagmoeder 

� andere :   

 

Gender 4 

Indien u er beroepsmatig mee in aanraking 
komt:  

Sinds welk jaartal komt u in aanraking met 
het fenomeen “draagmoederschap”? 

� 

■ niet van toepassing  

Gender 5 

Met hoeveel gevallen van 
draagmoederschap bent u reeds in 
aanraking gekomen? 

 

 

� één geval  

 

Gender 6 

 

Deze vragenlijst sluit aan bij een onderzoek naar draagmoederschap. Daarbij ligt de nadruk op het 
peilen van de mening van actoren over een te ontwikkelen wetgeving in verband met 
draagmoederschap. Wilt u meer informatie? 

Het onderzoek wordt begeleid door Prof. Dr. Koenraad Raes faculteit “Rechtsgeleerdheid”, vakgroep 
grondslagen en geschiedenis van het recht en Delphine De Smet (assistent vakgroep grondslagen en 
geschiedenis van het recht) 

Contactadres: Lien.Valcke@Ugent.be   

3.2. Met betrekking tot het onderwerp 
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Bent u van mening dat “commercieel 
draagmoederschap” (met financiële drijfveer) 
verboden moet worden en bijgevolg, bestraft? 

 

We hebben het dus niet over “ideëel” 
draagmoederschap (het geval waarbij een 
goede vriendin of familielid als draagmoeder 
functioneert zonder daarvoor betaald te 
worden). 

■ neen 

� ja 

 

verbod 

 

Wanneer men wenst structuur te brengen in 
juridische kwesties en men mensen meer 
bescherming en zekerheid wenst te geven kan 
er gebruik gemaakt worden van twee systemen: 

Regelgeving en wetgeving: 

- Maakt men gebruik van (morele) regelgeving, 
dan zal hetgeen men vastlegt wel sturend maar 
zeker niet afdwingbaar zijn. Men mag, indien 
men dit verkiest de regelgeving volgen of als 
basis gebruiken.  

- Wetgeving daarentegen is afdwingbaar en 
geeft een grotere rechtszekerheid 

Wat denkt u dat er nodig is: Regelgeving of 
wetgeving? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� regelgeving 

■ wetgeving 

Alg ond 
01 

Welke zijn de problemen met betrekking tot het 
draagmoederschap waar u reeds over gehoord 
hebt of waar u reeds mee in aanraking bent 
gekomen? 

Geen afdoende screening waardoor 
draagmoeders te gemakkelijk toegang  krijgen. Zij 
blijken dan uiteindelijk psychologisch of fysiek niet 
in staat de zwangerschap te dragen. Veel 
vrouwen maken een verkeerde inschatting van 
hun eigen draagkracht. 

 

 

Alg ond 
02 

 

4. Ethische vragen 
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Welke motivatie heeft de hoofdmoot van de 
Belgische kandidaat- draagmoeders volgens u?  

 

 

 

 

 

■ Geld 

� Ze willen tijd doorbrengen met hun eigen 
kinderen gedurende de zwangerschap (ze blijven 
dus thuis) 

■ Ze willen graag deel uitmaken van de oplossing 

voor koppels die om biologische of anderen 
redenen geen kinderen kunnen (of willen) krijgen 

� Andere: 

Eth 01 

Bent u van mening dat genetica een goede 
motivatie is bij de wensouders om beroep te 
doen op een draagmoeder? 

 

 

� Ja 

■Neen 

 

Eth 02 

Vindt u dat er één partij is die extra bescherming 
dient te krijgen in de nieuwe wet- of 
regelgeving?  

� neen 

■ zo ja, wie? 

    ■ de wensouders 

    � de draagmoeder 

    � de behandelende arts 

    � het ongeboren kind 

    � andere: 

 

Eth 03 

Denkt u dat het ethisch verantwoord is om in de 
wetgeving/ regelgeving een gewetensclausule 
op te nemen op basis waarvan artsen mogen 
weigeren een draagmoeder te bevruchten? 

�neen 

■ja, in welke gevallen? 

 

    � indien de wensouder alleenstaand is 

    ■ indien de wensouders een koppel zijn met        

        hetzelfde geslacht 

    ■indien de arts om godsdienstige redenen    niet  
wenst deel te nemen aan deze procedure  

 

    ■ indien de arts ethische of morele bezwaren 
heeft tegen ‘draagmoederschap’ 

Eth 04 
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    � andere: 

Bent u van mening dat het kind of de 
wensouders in het latere leven negatieve 
effecten kunnen ondervinden van het gebruiken 
van een draagmoeder? 

 

 

 

Denkt u dat men de psychologische invloed en 
gevolgen op kind en wensouder kan vergelijken 
met die wanneer een kind wordt geadopteerd?  

■ neen 

� ja, aan welke zaken denkt u dan? 

 

 

 

 

� neen 

■ ja, aan welke zaken denkt u dan? Belang te 

weten op welke zij ter wereld zijn gekomen= belang 
openheid van de wensouders, de nood om de 
draagmoeder te zien,… 

Eth 05 

 

 

 

 

 

Eth 05 

.2 

Bent u van mening dat, doordat de prijs van 
draagmoeders op dit moment zo hoog ligt, dat 
het hebben van een kind een voorrecht van de 
rijken wordt? 

 

Denkt u, volgend op de vorige vraag, dat de 
staat zou moeten tussenkomen en een deel van 
de kosten op zich moet nemen? 

� neen 

■ ja 

 

� neen 

■ ja 

Uw motivatie: Enkel de kosten die nu reeds 
terugbetaald worden in het kader van Ivf- 
behandelingen. 

Eth 06 

 

 

 

   

 

   Eth 06 

.2 

 

Ziet u verder nog ethische problemen omtrent 
het draagmoederschap? Wilt u deze 
omschrijven? 

� met betrekking tot het ongeboren kind? 

 

� met betrekking tot de wensouders? 

 

� met betrekking tot de draagmoeder? 

 

� met betrekking tot de behandelende arts? 

� andere:… 

Eth 07 
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5. Juridische vragen. 

 

Er zijn een aantal recente evoluties in de 
wetgeving omtrent de toepassing van artificiële 
voortplantingstechnieken: 

 

Bent u hiervan op de hoogte? 

 

 

Er wordt daarin o.m. vastgelegd dat  

- een vrouw niet langer gebruik kan maken van 
artificiële voortplantingstechnieken na de leeftijd 
van 47 jaar. 

- een dokter gebruik mag maken van de 
gewetensclausule bij alleenstaande vrouwen en 
koppels van gelijk geslacht ed.  

 

Vindt u dat deze regelgeving ook toepassing 
moet vinden in de ‘wetgeving in maak’ m.b.t. het 
draagmoederschap? (alleen te beantwoorden 
door professionelen) 

 

 

 

� neen 

■ ja, aan welke zaken denkt u dan? 

 

 

 

 

 

 

 

� neen 

■ ja 

 

Uw motivatie: de nieuwe wetgeving moet zijn 
basis vinden in de bestaande regelingen, dit 
schept duidelijkheid voor de behandelende artsen.  

     

 

 

 Jur 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jur 02 

 

Doorkruis het cijfer dat het best uw mening 
weergeeft bij elke stelling. 

1 betekent “helemaal niet akkoord” 

2 betekent “niet akkoord” 

3 betekent “geen mening” 

4 betekent “akkoord” 

5 betekent “helemaal akkoord” 
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Financieel aspect 

 

      

De overheid is bevoegd om een wetgeving op te 
stellen met daarin de maximumbedragen die 
een draagmoeder mag vragen voor haar 
diensten. 

 

 

� �  	  
  � 

 

Uw motivatie: sterke controle en een strikte 
wetgeving zijn noodzakelijk om misbruik tegen te 
gaan. Het is de taak van de overheid om dit te 
bewerkstelligen. 

  Jur 03 

Er moet gedetailleerd in de wetgeving worden 
opgenomen hoeveel elk aspect van het 
draagmoederschap maximaal mag kosten. 

 

Zo ‘akkoord’ of ‘helemaal akkoord’ wat 
moet er volgens u opgenomen worden? 

 

� �  	  
  � 

 

 

■ kostenderving voor mogelijke technische 

werkloosheid gedurende de zwangerschap 
(voorbeeld; leerkrachten in het bijzonder 
onderwijs, vrouwen die werken in omgeving van 
giftige stoffen, …) 

■ volledige of procentuele kostenderving indien 

de draagmoeder 9 maand verlof zonder wedde 
wenst te nemen omdat ze bij haar kinderen wilt 
zijn 

■ dokterskosten 

■ morele schadevergoeding omdat ze het kind 9 

maand draagt en dan dient af te geven 

■ vergoeding voor de inspanning 

■ indien de draagmoeder ten gevolge van de 

zwangerschap lichamelijke klachten ontwikkelt (bv 
zware rugklachten) moeten de wensouders daar 
ook na de bevalling nog een vergoeding blijven 
betalen zodat ze dat kan laten behandelen 

■ andere: psychologische begeleiding, kosten 

ongeval veroorzaakt of het rechtstreekse gevolg 
van de zwangerschap 

 

  Jur 04 
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Bent u van mening dat draagmoeders meer 
betaald moeten worden wanneer ze over 
bijzondere kwaliteiten beschikken? 

We verwijzen hier naar de betalingsmethode die 
gehanteerd wordt bij eiceldonatie: 

Mooi: 15.000 dollar per cyclus 

Intelligent: 8.000 dollar per cyclus 

� �  �  
   

 

  Jur 05 

 

Hoe voorkomen we zware 

juridische conflicten? (zie 

zaak baby D) 

 

      

Het draagmoederschap moet een 
resultaatsverbintenis zijn. 

Uitleg: bij een resultaatsverbintenis zal de 
draagmoeder een zwangerschap positief 
moeten beëindigen, dit houdt in dat bij een 
miskraam of mislukte poging haar verbintenis 
niet stopt (er wordt meer verwacht dan een 
eenmalige poging). Bij een 
inspanningsverbintenis daarentegen moet ze 
haar uiterste best doen om zwanger te geraken 
en zichzelf te verzorgen gedurende een 
mogelijke zwangerschap, eindigt dit echter in 
een miskraam of mislukking dan mag ze 
stoppen.  

 

            �  �  	  
   

 

Uw motivatie: het is niet menselijk de 
draagmoeder te verplichten opnieuw te proberen 
tot het lukt. Een miskraam is moeilijk te verwerken 
en ook de effecten van de nemen hormonen bij 
Ivf-behandelingen zijn niet te onderschatten. 

 

 

 

 

  Jur 06 

Het opstellen van een afdwingbaar contract 
tussen de wensouders en de draagmoeder 
moet verplicht worden. 

 

 

 

 

� �  	  
  � 

 

Uw motivatie: duidelijkheid voorkomt problemen. 
Je kan niet alles vastleggen in de wetgeving, een 
te gedetailleerde wetgeving schept ook geen 
duidelijkheid. Daarnaast is elke 
draagmoederschapsituatie anders. 

  Jur 07 

Vindt u dat de draagmoeder de mogelijkheid 
moet hebben terug te komen op haar beslissing. 

Dit zal inhouden dat ze het kind mag houden. 

�Ja 

■ Neen 

  Jur 08 
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Bent u van mening dat er op voorhand moet 
worden uitgewerkt wat er zal gebeuren bij: 

� Scheiding 

� Sterfgeval 

� Natuurlijke zwangerschap van 
draagmoeder of wensmoeder 

� … 

■ Ja 

� Neen 

 

Uw motivatie: het belang van het kind 

 

 

 

 Jur 09 

Selectieprocedure en 

Selectiecriteria 

  

A. Voorwaarden waaraan de draagmoeder 

moet voldoen 

  

Het moet mogelijk zijn een draagmoeder te 
verplichten zich zowel lichamelijk (huidige 
gezondheidstoestand en mogelijke erfelijke 
belastheid) als psychologisch te laten 
onderzoeken voor men van haar diensten 
gebruik maakt. 

� �  	  
  � 

 

Uw motivatie: Bescherming van het ongeboren 
kind tegen overdraagbare ziektes. Bescherming 
van de draagmoeder, deze moet psychologisch in 
staat zijn de procedure te doorlopen. Ze moet ook 
lichamelijk in staat zijn de zwangerschap uit te 
dragen zonder onderhevig te zijn aan abnormale 
risicofactoren voor haar gezondheid of leven, die 
konden gedetecteerd worden voor ze aan het 
draagmoederschap begon. 

  Jur 10 

Kandidaat- draagmoeders moeten zich gratis 
kunnen laten screenen in bv. een 
fertiliteitcentrum, om een attest te verkrijgen dat 
ze, zowel fysisch als psychisch, geschikt is  

             �  �  	  �     Jur 11 

Indien een arts negatief rapporteert 
(psychologisch en/ of fysiek) dan moet dat 
automatisch met zich meebrengen dat de 
draagmoeder niet meer in aanmerking komt. 

 

Het zou positief zijn dat wensouders die gebruik 
maken van een goedgekeurde draagmoeder 
verhaal kunnen doen op een financiële 
tegemoetkoming van de overheid.  

 

�  �  	  �   

 

 

 

�  �  �  
   

  Jur 12 

           .1 

 

 

  Jur 12 

         .2 
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Duid de zaken aan waar, volgens u, de 
draagmoeder moet aan voldoen (als persoon en 
m.b.t. haar gezinssituatie.) 

 

■ haar kinderwens moet vervuld zijn 

� ze moet getrouwd zijn 

■ ze mag niet jonger zijn dan 18 jaar 

■ ze mag niet ouder zijn dan 45 jaar 

■ze mag niet ouder zijn dan 50 jaar 

� ze moet een goede kennis of vriendin zijn van 
de wensouders 

■ de draagmoeder moet de Belgische nationaliteit 

hebben 

■ ze dient anti- conceptiemiddelen te gebruiken 

met haar partner om een zwangerschap van hem 
te vermijden 

■ indien de draagmoeder een partner heeft moet 

deze ook meetekenen zodat men als wensouder 
de garantie heeft dat ook hij de keuze van de 
draagmoeder respecteert en het nodige respect 
zal opbrengen voor het ongeboren kind 

�… 

 

  Jur 13 

De draagmoeder moet zich laten bevruchten in 
een fertiliteitcentrum of bij de huisarts van de 
wensouders. (Op deze manier is er externe 
controle. De draagmoeder kan niet langer liegen 
over haar vruchtbare periode en de wensouders 
beschikken op die manier over documenten die 
bewijzen dat het sperma van hen afkomstig is.) 

�  �  	  
  � 

 

  Jur 14 

Er moet opgenomen worden dat bij een 
eventuele miskraam of zwangerschap de 
draagmoeder dit moet laten registreren of 
vaststellen in/bij een fertiliteitcentrum, de 
huisarts van de wensouders of een 
onafhankelijke arts. (Zo vermijd je leugenachtige 
getuigenis van zwangerschap of miskraam.) 

�  �  	  
  �   Jur 15 

De draagmoeder moet minimum twee maal een 
gynaecoloog bezoeken. Namelijk in het eerste 
en derde trimester. En dit bij voorkeur in het 
centrum waar de bevruchting gebeurde. 

�  �  	  
  �   Jur 16 
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De draagmoeder moet gedurende het hele 
proces verhaal kunnen doen op begeleiding 
door een psycholoog. 

 

 

Deze begeleiding moet verplicht worden. 

                     �  �  	  
  � 

 

 

 

■ Ja 

� Nee 

  Jur 17 

 

 

 

  Jur 17 

         .2 

Het moet verboden worden om advertenties te 
plaatsen waarin men zich aanbiedt als 
draagmoeder. Zo kan men niet onder de radar 
vliegen van de verstrengde controle. 

�  �  	  
  � 

 

  Jur 18 

 

 

Het oprichten van een databank met kandidaat- 
draagmoeders en –ouders (te vergelijken met 
de spermabanken) is een goed alternatief. 

�  �  	  
  � 

 

  Jur 19 

B. Voorwaarden waaraan de wensouders 

moeten voldoen 
  

Duid de voorwaarden aan waar wensouders 
moeten aan voldoen voor ze, volgens u, in 
aanmerking komen om beroep te doen op een 
draagmoeder. 

■ ook de wensouders (hoofdzakelijk de 

wensmoeder) mogen niet ouder zijn dan bv 45 
jaar en niet jonger dan 18 jaar. 

■ de wensouders moeten in België wonen. 

■ de wensouders mogen geen andere optie 

hebben dan draagmoederschap, dit houdt in dat 
het voor het koppel onmogelijk moet zijn om 
eigen, genetische kinderen te krijgen (dit dient 
vastgesteld te worden door een gynaecoloog). 

■ de wensouders moeten positief advies kunnen 

voorleggen van een psycholoog of psychiater 
i.v.m. hun geschiktheid als wensouder. 

■ de wensouders moeten ook een lichamelijk 

onderzoek ondergaan, waaronder een soa- test, 
om complicaties te vermijden. 

■ het kind moet verwekt worden met het 

genetisch materiaal van minimum 1 van de 
wensouders.  

■ het kind moet verwekt worden met genetisch 

materiaal dat alleen van de wensouders mag zijn. 

  Jur 20 
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Andere vragen 

 

  

De specialist moet draagmoederschap 
voorstellen aan onvruchtbare koppels als 
alternatief naast IVF, adoptie,… 

 

�  �  	  
   

Het is een volwaardig alternatief maar het gebruik 
ervan dient niet aangemoedigd te worden door 
gynaecologen. Het is dan ook niet aan de 
behandelende arts om dit alternatief aan te 
brengen voor alle andere mogelijkheden zijn 
overwogen.  

  Jur 21 

Wensouders mogen de draagmoeder haar 
vrijheid sterk beperken om hun kind te 
beschermen. 

 

Indien u het eens bent met 
bovenstaande stelling: 

Duid aan welke beperkingen zij naar uw mening 
mogen opleggen: 

 

�  �  	  �   

 

 

 

 

■ geen onbeschermde seks met de eigen partner 

gedurende de periode dat men zwanger probeert 
te geraken 

� geen onbeschermde seks met de eigen partner 
gedurende de zwangerschap 

■ geen alcohol consumeren gedurende de 

periode dat men probeert zwanger te geraken 

■ geen alcohol consumeren de zwangerschap 

■geen drugsgebruik gedurende de zwangerschap 

� bepalen welke voedingsmiddelen de 
draagmoeder niet mag consumeren gedurende de 
zwangerschap (bv vegetarisch eten omdat 
wensouders vegetarisch zijn) 

� andere:… 

In samenspraak dienen het wenskoppel en de 
draagmoeder te beslissen aan welke condities de 
draagmoeder zich zal moeten houden. 

 

  Jur 22 

 

 

 

 

  Jur 22 

         .2 
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Het is aangewezen dat men bureaus opricht die 
instaan voor de begeleiding/ matching/ 
bemiddeling tussen draagmoeders en 
wensouders. 

Indien u het eens bent met 
bovenstaande stelling: 

Hoe dienen zij opgericht te worden? 

 

 

 

 

 

Waarvoor mogen zij, naar uw mening, instaan? 

 

 

Verantwoordelijkheid van de aangewezen 
fertiliteitscentra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent u van mening dat zij, voor het verstekken 
van deze diensten, betaling mogen ontvangen? 

Met andere woorden of zij winst mogen behalen 
uit de begeleiding van de partijen? 

 

�  �  �  
   

 

 

 

■ Als VZW, binnen deze structuur geldt een 

strenge overheidscontrole en streeft het bestuur 
niet naar winst (uitbuiting tegengaan) 

� Als gewoon bedrijf, grotere zelfstandigheid ten 
opzichte van de overheid 

 

 

■ het verzamelen van een bestand kandidaat-

draagmoeders en deze matchen met kandidaat-
wensouders 

� de psychologische screening van de 
draagmoeder 

� psychologische begeleiding van de 
draagmoeder 

� psychologische begeleiding van de wensouders 

� het lichamelijk onderzoek van de draagmoeder 

■probleemvoorkomend werken: opstellen van de 

draagmoederschapovereenkomsten, detecteren 
van mogelijke discussiepunten tussen de 
partijen,… 

■ bemiddeling bij problemen gedurende de 

zwangerschap tussen de partijen 

� andere: …. 

 

                    �  �  	  
   

  Jur 23 

 

 

 

 

Jur 23 

         .2 

 

 

 

 

  Jur 23 

         .3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jur 23 

         .4 

Het moet mogelijk zijn om de baby voor de                   �  �  	  
  �   Jur 24 
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geboorte te adopteren. 

 

Het moet minstens mogelijk zijn het na de 
geboorte volgens een, in de wet opgenomen, 
snelprocedure te doen. 

Uitleg: Momenteel is het niet mogelijk om het 
kind te adopteren voor de geboorte. Na de 
geboorte dient men nu een adoptieprocedure te 
starten. 

Verkozen oplossing 

                  �  �  	  
  � 

 

 

 

Uw motivatie: belang van het kind 

 

  Jur 24 

         .2 

De draagmoeder moet na de bevalling volgende 
rechten krijgen: 

■ zwangerschapsverlof 

� vergoeding van het werk 

� vergoeding van de overheid (bv kraamgeld) 

� vergoeding van de ziekenkas 

■ mogelijkheid om een tijd langer thuis te zijn 

zonder volledig verlies van wedde of het recht om 
tijdelijk halftijds te werken. 

� andere:… 

Uw motivatie: het probleem is momenteel dat de 
wensouders deze rechten niet automatisch 
verkrijgen. De draagmoeder is de zwangere 
vrouw, zij heeft dus vanzelfsprekend recht op het 
zwangerschapsverlof maar zij krijgt ook bv het 
kraamgeld toegekend. Dit is geen evidentie in het 
kader van de verhouding die het 
draagmoederschap met zich meebrengt. 

  Jur 25 

Na de ontdekking van de sis- kaart- fraude moet 
er meer controle zijn omtrent de identiteit van de 
zwangere vrouw.  

Uitleg: deze vorm van fraude houdt in dat de 
draagmoeder bij binnenkomst in het ziekenhuis 
(bij de bevalling) de sis- kaart van de 
wensmoeder afgeeft, op deze manier staat het 
kind op naam van de wensmoeder. In België is 
de vrouw die bevallen is automatisch de 
juridische moeder, een adoptieprocedure voor 
de wensmoeder wordt zo omzeild. ( en indien 
het gebruikte zaad van de wensvader kwam, 
zijn de wensouders automatisch de juridische 
ouders van het kind). 

�  �  	  
  � 

 

Hebt u suggesties om te maken dat deze controle 
minder gemakkelijk kan omzeild worden? 

Een foto op de sis-kaart 

Het vragen van een identiteitsbewijs in combinatie 
met de sis-kaart. 

Een heel intensieve begeleiding van de artsen 
waardoor het niet langer mogelijk is te liegen over 
identiteit 

  Jur 26 
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3. Algemene situering 

 

5.1. Informatie met betrekking tot de geïnterviewde persoon 

 

Uw naam ( indien u dit wenst mag u deze 
vragenlijst anoniem indienen maar dan 
dient u de andere “gender-vragen” 
nauwkeurig in te vullen) 

 

Dr. Nele Van Renterghem 

Gender 1 

Uw leeftijd  

30-40 jaar 

Gender 2 

Uw beroep of opleidingsniveau 

 

Gynaecoloog 

Fertiliteitarts 

Gender 3 

Hoe komt u in aanraking met dit 
onderwerp? 

■ beroepsmatig 

� als (mogelijke) wensouder 

� als draagmoeder 

� andere :   

 

Gender 4 

Indien u er beroepsmatig mee in aanraking 
komt:  

Sinds welk jaartal komt u in aanraking met 
het fenomeen “draagmoederschap”? 

� 

■ niet van toepassing  

Gender 5 

Met hoeveel gevallen van 
draagmoederschap bent u reeds in 
aanraking gekomen? 

 

 

� ervaring met aanvraag met niet met de effectieve 
begeleiding 

Gender 6 

 

Deze vragenlijst sluit aan bij een onderzoek naar draagmoederschap. Daarbij ligt de nadruk op het 
peilen van de mening van actoren over een te ontwikkelen wetgeving in verband met 
draagmoederschap. Wilt u meer informatie? 

Het onderzoek wordt begeleid door Prof. Dr. Koenraad Raes faculteit “Rechtsgeleerdheid”, vakgroep 
grondslagen en geschiedenis van het recht en Delphine De Smet (assistent vakgroep grondslagen en 
geschiedenis van het recht) 

Contactadres: Lien.Valcke@Ugent.be   

5.2. Met betrekking tot het onderwerp 
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Bent u van mening dat “commercieel 
draagmoederschap” (met financiële drijfveer) 
verboden moet worden en bijgevolg, bestraft? 

 

We hebben het dus niet over “ideëel” 
draagmoederschap (het geval waarbij een 
goede vriendin of familielid als draagmoeder 
functioneert zonder daarvoor betaald te 
worden). 

�neen 

■ ja 

 

Uw motivatie: Dr. Van Renterghem meent dat 
wanneer het commercieel draagmoederschap 
heel goed gereglementeerd is dat het wel 
doorgang mag vinden. 

verbod 

 

Wanneer men wenst structuur te brengen in 
juridische kwesties en men mensen meer 
bescherming en zekerheid wenst te geven kan 
er gebruik gemaakt worden van twee systemen: 

Regelgeving en wetgeving: 

- Maakt men gebruik van (morele) regelgeving, 
dan zal hetgeen men vastlegt wel sturend maar 
zeker niet afdwingbaar zijn. Men mag, indien 
men dit verkiest de regelgeving volgen of als 
basis gebruiken.  

- Wetgeving daarentegen is afdwingbaar en 
geeft een grotere rechtszekerheid 

Wat denkt u dat er nodig is: Regelgeving of 
wetgeving? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� regelgeving 

■ wetgeving 

Alg ond 
01 

Welke zijn de problemen met betrekking tot het 
draagmoederschap waar u reeds over gehoord 
hebt of waar u reeds mee in aanraking bent 
gekomen? 

Doordat er enkel ervaring is met ideëel 
draagmoederschap zijn de draagmoeders bij deze 
aanvragen meestal familie van de wensouders. Er 
werd opgemerkt bij de screening in het AZ Sint 
Lucas dat de draagmoeder regelmatig een 
emotionele druk voelt van het wens-familielid en 
de rest van de familie. Dit staat in de weg van een 
gezond draagmoederschapproces. 

 

Alg ond 
02 

 

6. Ethische vragen 
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Welke motivatie heeft de hoofdmoot van de 
Belgische kandidaat- draagmoeders volgens u?  

 

 

 

 

 

■ Geld 

� Ze willen tijd doorbrengen met hun eigen 
kinderen gedurende de zwangerschap (ze blijven 
dus thuis) 

■ Ze willen graag deel uitmaken van de oplossing 

voor koppels die om biologische of anderen 
redenen geen kinderen kunnen (of willen) krijgen 

� Andere: 

Eth 01 

Bent u van mening dat genetica een goede 
motivatie is bij de wensouders om beroep te 
doen op een draagmoeder? 

 

 

� Ja 

■Neen 

Minimum één van de wensouders moet een 
genetische band hebben met het kindje. Dr. Van 
Renterghem prefereert dat beide wensouders de 
biologische ouders zijn van het kind, in de andere 
gevallen geeft ze de voorkeur aan adoptie. 

Eth 02 

Vindt u dat er één partij is die extra bescherming 
dient te krijgen in de nieuwe wet- of 
regelgeving?  

■ neen 

�zo ja, wie? 

    � de wensouders 

    � de draagmoeder 

    � de behandelende arts 

    � het ongeboren kind 

    � andere: 

 

Eth 03 

Denkt u dat het ethisch verantwoord is om in de 
wetgeving/ regelgeving een gewetensclausule 
op te nemen op basis waarvan artsen mogen 
weigeren een draagmoeder te bevruchten? 

■neen  

�ja, in welke gevallen? 

 

Motivatie: het is immers niet nodig dit expliciet op te 
nemen in de wetgeving. Artsen kunnen nooit 
gedwongen worden om een behandeling te starten 
of voort te zetten. 

 

Eth 04 

Bent u van mening dat het kind of de 
wensouders in het latere leven negatieve 
effecten kunnen ondervinden van het gebruiken 

■ neen 

� ja, aan welke zaken denkt u dan? 

Eth 05 
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van een draagmoeder? 

 

 

 

Denkt u dat men de psychologische invloed en 
gevolgen op kind en wensouder kan vergelijken 
met die wanneer een kind wordt geadopteerd?  

 

 

 

 

� neen 

■ ja, aan welke zaken denkt u dan?  

Er wordt tijdens de psychologische begeleiding, in 
het kader van alle artificiële 
voortplantingstechnieken, gestuurd op openheid 
naar het kind toe wordt. 

 

 

 

 

Eth 05 

.2 

Bent u van mening dat, doordat de prijs van 
draagmoeders op dit moment zo hoog ligt, dat 
het hebben van een kind een voorrecht van de 
rijken wordt? 

 

Denkt u, volgend op de vorige vraag, dat de 
staat zou moeten tussenkomen en een deel van 
de kosten op zich moet nemen? 

� neen 

■ ja 

 

� neen 

■ ja 

Uw motivatie: Enkel de kosten die nu reeds 
terugbetaald worden in het kader van Ivf- 
behandelingen. 

Eth 06 

 

 

 

   

 

   Eth 06 

.2 

 

Ziet u verder nog ethische problemen omtrent 
het draagmoederschap? Wilt u deze 
omschrijven? 

� met betrekking tot het ongeboren kind? 

� met betrekking tot de wensouders? 

■ met betrekking tot de draagmoeder? 

De ondervraagde gynaecologe meent dat er vooral 
problemen zijn omtrent de controle van het gedrag 
van de draagmoeder voor en gedurende de 
zwangerschap. 

� met betrekking tot de behandelende arts? 

� andere:… 

Eth 07 
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7. Juridische vragen. 

 

Er zijn een aantal recente evoluties in de 
wetgeving omtrent de toepassing van artificiële 
voortplantingstechnieken: 

 

Bent u hiervan op de hoogte? 

 

 

Er wordt daarin o.m. vastgelegd dat  

- een vrouw niet langer gebruik kan maken van 
artificiële voortplantingstechnieken na de leeftijd 
van 47 jaar. 

- een dokter gebruik mag maken van de 
gewetensclausule bij alleenstaande vrouwen en 
koppels van gelijk geslacht ed.  

 

Vindt u dat deze regelgeving ook toepassing 
moet vinden in de ‘wetgeving in maak’ m.b.t. het 
draagmoederschap? (alleen te beantwoorden 
door professionelen) 

 

 

 

� neen 

■ ja, aan welke zaken denkt u dan? 

 

 

 

 

 

 

 

� neen 

■ ja 

 

Uw motivatie: de nieuwe wetgeving moet zijn 
basis vinden in de bestaande regelingen, dit 
schept duidelijkheid voor de behandelende artsen.  

     

 

 

 Jur 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jur 02 

 

Doorkruis het cijfer dat het best uw mening 
weergeeft bij elke stelling. 

1 betekent “helemaal niet akkoord” 

2 betekent “niet akkoord” 

3 betekent “geen mening” 

4 betekent “akkoord” 

5 betekent “helemaal akkoord” 
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Financieel aspect 

 

      

De overheid is bevoegd om een wetgeving op te 
stellen met daarin de maximumbedragen die 
een draagmoeder mag vragen voor haar 
diensten. 

 

 

� �  	  
  � 

 

Uw motivatie: sterke controle en een strikte 
wetgeving  zijn noodzakelijk om misbruik tegen te 
gaan. Het is de taak van de overheid om dit te 
bewerkstelligen. 

  Jur 03 

Er moet gedetailleerd in de wetgeving worden 
opgenomen hoeveel elk aspect van het 
draagmoederschap maximaal mag kosten. 

 

Zo ‘akkoord’ of ‘helemaal akkoord’ wat 
moet er volgens u opgenomen worden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er moet duidelijk worden opgenomen in de 
overeenkomst hoe lang deze kosten zullen 
worden terugbetaald aan de draagmoeder . 

 

 

� �  	  
  � 

 

 

■ kostenderving voor mogelijke technische 

werkloosheid gedurende de zwangerschap 
(voorbeeld; leerkrachten in het bijzonder 
onderwijs, vrouwen die werken in omgeving van 
giftige stoffen, …) 

■ volledige of procentuele kostenderving indien 

de draagmoeder 9 maand verlof zonder wedde 
wenst te nemen omdat ze bij haar kinderen wilt 
zijn 

■ dokterskosten 

■ morele schadevergoeding omdat ze het kind 9 

maand draagt en dan dient af te geven 

■ vergoeding voor de inspanning 

■ indien de draagmoeder ten gevolge van de 

zwangerschap lichamelijke klachten ontwikkelt (bv 
zware rugklachten) moeten de wensouders daar 
ook na de bevalling nog een vergoeding blijven 
betalen zodat ze dat kan laten behandelen 

■ andere: psychologische begeleiding, kosten 

ongeval veroorzaakt of het rechtstreekse gevolg 
van de zwangerschap.  

 

  Jur 04 
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Bent u van mening dat draagmoeders meer 
betaald moeten worden wanneer ze over 
bijzondere kwaliteiten beschikken? 

We verwijzen hier naar de betalingsmethode die 
gehanteerd wordt bij eiceldonatie: 

Mooi: 15.000 dollar per cyclus 

Intelligent: 8.000 dollar per cyclus 

� �  �  
   

 

  Jur 05 

 

Hoe voorkomen we zware 

juridische conflicten? (zie 

zaak baby D) 

 

      

Het draagmoederschap moet een 
resultaatsverbintenis zijn. 

Uitleg: bij een resultaatsverbintenis zal de 
draagmoeder een zwangerschap positief 
moeten beëindigen, dit houdt in dat bij een 
miskraam of mislukte poging haar verbintenis 
niet stopt (er wordt meer verwacht dan een 
eenmalige poging). Bij een 
inspanningsverbintenis daarentegen moet ze 
haar uiterste best doen om zwanger te geraken 
en zichzelf te verzorgen gedurende een 
mogelijke zwangerschap, eindigt dit echter in 
een miskraam of mislukking dan mag ze 
stoppen.  

 

            �  �  	  
   

 

Uw motivatie: het gaat om een 
inspanningsverbintenis, de draagmoeder kan niet 
meer doen dan proberen. Noch kan ze verplicht 
worden na een miskraam, verschillende mislukte 
pogingen,…deel te blijven uitmaken van de 
overeenkomst. Het wordt dan ook het best 
opgenomen in de 
draagmoederschapsovereenkomst hoeveel maal 
de draagmoeder zich min. Moet laten 
insemineren, of ze ontslaan wordt van haar 
engagement na een miskraam,… 

  Jur 06 

Het opstellen van een afdwingbaar contract 
tussen de wensouders en de draagmoeder 
moet verplicht worden. 

 

 

 

 

� �  	  
  � 

 

Uw motivatie: duidelijkheid voorkomt problemen. 
Je kan niet alles vastleggen in de wetgeving, een 
te gedetailleerde wetgeving schept ook geen 
duidelijkheid. Daarnaast is elke 
draagmoederschapsituatie anders. 

  Jur 07 

Vindt u dat de draagmoeder de mogelijkheid 
moet hebben terug te komen op haar beslissing. 

Dit zal inhouden dat ze het kind mag houden. 

■ Ja 

�Neen 

Uw motivatie: enkel tijdens de zwangerschap en 
voor een heel beperkte periode. Dr. Van 

  Jur 08 
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Renterghem opperde de termijn gelijk te stellen 
met de termijn waarbinnen er ,in België, mag 
overgegaan worden tot adoptie: 90 dagen. 

Bent u van mening dat er op voorhand moet 
worden uitgewerkt wat er zal gebeuren bij: 

� Scheiding 

� Sterfgeval 

� Natuurlijke zwangerschap van 
draagmoeder of wensmoeder 

� … 

■ Ja 

� Neen 

 

Uw motivatie: ter bescherming van het kind. 

 

 

 

 Jur 09 

Selectieprocedure en 

Selectiecriteria 

  

A. Voorwaarden waaraan de draagmoeder 

moet voldoen 

  

Het moet mogelijk zijn een draagmoeder te 
verplichten zich zowel lichamelijk (huidige 
gezondheidstoestand en mogelijke erfelijke 
belastheid) als psychologisch te laten 
onderzoeken voor men van haar diensten 
gebruik maakt. 

� �  	  
  � 

 

Uw motivatie: Bescherming van het ongeboren 
kind tegen overdraagbare ziektes. Bescherming 
van de draagmoeder, deze moet psychologisch in 
staat zijn de procedure te doorlopen . Ze moet ook 
lichamelijk in staat zijn de zwangerschap uit te 
dragen zonder onderhevig te zijn aan abnormale 
risicofactoren voor haar gezondheid of leven, die 
konden gedetecteerd worden voor ze aan het 
draagmoederschap begon. Ook in het kader van 
de andere kunstmatige voortplantingstechnieken 
worden de kandidaten aan deze vooronderzoeken 
onderworpen. 

  Jur 10 

Kandidaat- draagmoeders moeten zich gratis 
kunnen laten screenen in bv. een 
fertiliteitcentrum, om een attest te verkrijgen dat 
ze, zowel fysisch als psychisch, geschikt is  

             �  �  �  
     Jur 11 
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Indien een arts negatief rapporteert 
(psychologisch en/ of fysiek) dan moet dat 
automatisch met zich meebrengen dat de 
draagmoeder niet meer in aanmerking komt. 

 

Het zou positief zijn dat wensouders die gebruik 
maken van een goedgekeurde draagmoeder 
verhaal kunnen doen op een financiële 
tegemoetkoming van de overheid.  

 

�  �  	  �   

 

 

 

�  �  	  
  � 

Alleen in deze gevallen zullen de wensouders 
beroep kunnen doen op de terugbetalingen in het 

kader van het Koninklijk Besluit van 4 juni 2003.  

  Jur 12 

           .1 

 

 

  Jur 12 

         .2 

Duid de zaken aan waar, volgens u, de 
draagmoeder moet aan voldoen (als persoon en 
m.b.t haar gezinssituatie.) 

 

 

 

Eiceldonatie mag tot en met de leeftijd van 
37 jaar, Dr. Van Renterghem stelt voor dit te 
gebruiken voor de bepaling van de 
maximumleeftijd van de draagmoeder. 

 

Dr. Van Renterghem vreest dat er niet 
genoeg kandidaat-draagmoeders zullen zijn 
van Belgische nationaliteit. Ze steunt deze 
stelling op de problematische werving van 
eiceldonoren in België.  

■ haar kinderwens moet vervuld zijn 

� ze moet getrouwd zijn 

■ ze mag niet jonger zijn dan 18 jaar 

■ ze mag niet ouder zijn dan 45 jaar 

■ze mag niet ouder zijn dan 50 jaar 

� ze moet een goede kennis of vriendin zijn van 
de wensouders 

� de draagmoeder moet de Belgische nationaliteit 
hebben 

■ ze dient anti- conceptiemiddelen te gebruiken 

met haar partner om een zwangerschap van hem 
te vermijden 

■ indien de draagmoeder een partner heeft moet 

deze ook meetekenen zodat men als wensouder 
de garantie heeft dat ook hij de keuze van de 
draagmoeder respecteert en het nodige respect 
zal opbrengen voor het ongeboren kind 

�… 

 

  Jur 13 

De draagmoeder moet zich laten bevruchten in 
een fertiliteitcentrum of bij de huisarts van de 
wensouders. (Op deze manier is er externe 
controle. De draagmoeder kan niet langer liegen 
over haar vruchtbare periode en de wensouders 
beschikken op die manier over documenten die 
bewijzen dat het sperma van hen afkomstig is.) 

�  �  	  
  � 

 

  Jur 14 
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Er moet opgenomen worden dat bij een 
eventuele miskraam of zwangerschap de 
draagmoeder dit moet laten registreren of 
vaststellen in/bij een fertiliteitcentrum, de 
huisarts van de wensouders of een 
onafhankelijke arts. (Zo vermijd je leugenachtige 
getuigenis van zwangerschap of miskraam.) 

�  �  	  
  �   Jur 15 

De draagmoeder moet minimum twee maal een 
gynaecoloog bezoeken. Namelijk in het eerste 
en derde trimester. En dit bij voorkeur in het 
centrum waar de bevruchting gebeurde. 

�  �  	  
  �   Jur 16 

De draagmoeder moet gedurende het hele 
proces verhaal kunnen doen op begeleiding 
door een psycholoog. 

 

 

Deze begeleiding moet verplicht worden. 

                     �  �  	  
  � 

 

 

 

■ Ja 

� Nee 

  Jur 17 

 

 

 

  Jur 17 

         .2 

Het moet verboden worden om advertenties te 
plaatsen waarin men zich aanbiedt als 
draagmoeder. Zo kan men niet onder de radar 
vliegen van de verstrengde controle. 

�  �  	  
  � 

 

  Jur 18 

 

 

Het oprichten van een databank met kandidaat- 
draagmoeders en –ouders (te vergelijken met 
de spermabanken) is een goed alternatief. 

�  �  	  
  � 

Deze databank dient zich te bevinden in de 
aangewezen fertiliteitscentra. 

  Jur 19 

B. Voorwaarden waaraan de wensouders 

moeten voldoen 
  

Duid de voorwaarden aan waar wensouders 
moeten aan voldoen voor ze, volgens u, in 
aanmerking komen om beroep te doen op een 
draagmoeder. 

■ ook de wensouders (hoofdzakelijk de 

wensmoeder) mogen niet ouder zijn dan bv 45 
jaar en niet jonger dan 18 jaar. 

■ de wensouders moeten in België wonen. 

■ de wensouders mogen geen andere optie 

hebben dan draagmoederschap, dit houdt in dat 
het voor het koppel onmogelijk moet zijn om 
eigen, genetische kinderen te krijgen (dit dient 
vastgesteld te worden door een gynaecoloog). 

■ de wensouders moeten positief advies kunnen 

voorleggen van een psycholoog of psychiater 

  Jur 20 
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i.v.m. hun geschiktheid als wensouder. 

■ de wensouders moeten ook een lichamelijk 

onderzoek ondergaan, waaronder een soa- test, 
om complicaties te vermijden. 

■ het kind moet verwekt worden met het 

genetisch materiaal van minimum 1 van de 
wensouders.  

■ het kind moet verwekt worden met genetisch 

materiaal dat alleen van de wensouders mag zijn. 

 

Andere vragen 

 

  

De specialist moet draagmoederschap 
voorstellen aan onvruchtbare koppels als 
alternatief naast IVF, adoptie,… 

 

�  �  	  
   

Voorkeur aan adoptie  

  Jur 21 

Wensouders mogen de draagmoeder haar 
vrijheid sterk beperken om hun kind te 
beschermen. 

 

Indien u het eens bent met 
bovenstaande stelling: 

Duid aan welke beperkingen zij naar uw mening 
mogen opleggen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  �  	  �   

 

 

 

■ geen onbeschermde seks met de eigen partner 

gedurende de periode dat men zwanger probeert 
te geraken 

■ geen onbeschermde seks met de eigen partner 

gedurende de zwangerschap 

■ geen alcohol consumeren gedurende de 

periode dat men probeert zwanger te geraken 

■ geen alcohol consumeren de zwangerschap 

■geen drugsgebruik gedurende de zwangerschap 

� bepalen welke voedingsmiddelen de 
draagmoeder niet mag consumeren gedurende de 
zwangerschap (bv vegetarisch eten omdat 

  Jur 22 

 

 

 

 

  Jur 22 

         .2 

 

 

 

 

 

 

 



 

Masterproef Valcke Lien “Wanneer een andere vrouw je kind draagt”                                                            

Juridische vragen. 242 

 

 

 

 

 

 

wensouders vegetarisch zijn) 

� andere:… 

In samenspraak dienen het wenskoppel en de 
draagmoeder te beslissen aan welke condities de 
draagmoeder zich zal moeten houden. 

 

 

 

 

 

Het is aangewezen dat men bureaus opricht die 
instaan voor de begeleiding/ matching/ 
bemiddeling tussen draagmoeders en 
wensouders. 

Indien u het eens bent met 
bovenstaande stelling: 

Hoe dienen zij opgericht te worden? 

 

 

 

 

 

Waarvoor mogen zij, naar uw mening, instaan? 

 

 

Verantwoordelijkheid van de aangewezen 
fertiliteitscentra 

 

 

�  �  �  
   

 

 

 

■ Als VZW, binnen deze structuur geldt een 

strenge overheidscontrole en streeft het bestuur 
niet naar winst (uitbuiting tegengaan) 

� Als gewoon bedrijf, grotere zelfstandigheid ten 
opzichte van de overheid 

 

 

■ het verzamelen van een bestand kandidaat-

draagmoeders en deze matchen met kandidaat-
wensouders 

■ de psychologische screening van de 

draagmoeder 

■psychologische begeleiding van de 

draagmoeder 

■ psychologische begeleiding van de wensouders 

  Jur 23 

 

 

 

 

Jur 23 

         .2 

 

 

 

 

  Jur 23 

         .3 
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Bent u van mening dat zij, voor het verstekken 
van deze diensten, betaling mogen ontvangen? 

Met andere woorden of zij winst mogen behalen 
uit de begeleiding van de partijen? 

 

■ het lichamelijk onderzoek van de draagmoeder 

■probleemvoorkomend werken: opstellen van de 

draagmoederschapovereenkomsten, detecteren 
van mogelijke discussiepunten tussen de 
partijen,… 

■ bemiddeling bij problemen gedurende de 

zwangerschap tussen de partijen 

� andere: …. 

 

                    �  �  	  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Jur 23 

         .4 

Het moet mogelijk zijn om de baby voor de 
geboorte te adopteren. 

 

Het moet minstens mogelijk zijn het na de 
geboorte volgens een, in de wet opgenomen, 
snelprocedure te doen. 

Uitleg: Momenteel is het niet mogelijk om het 
kind te adopteren voor de geboorte. Na de 
geboorte dient men nu een adoptieprocedure te 
starten. 

                  �  �  	  
  � 

Verkozen oplossing 

 

                  �  �  	  
  � 

 

 

 

Uw motivatie: belang van het kind 

  Jur 24 

 

  Jur 24 

         .2 

De draagmoeder moet na de bevalling volgende 
rechten krijgen: 

■ zwangerschapsverlof 

� vergoeding van het werk 

� vergoeding van de overheid (bv kraamgeld) 

� vergoeding van de ziekenkas 

� mogelijkheid om een tijd langer thuis te zijn 
zonder volledig verlies van wedde of het recht om 
tijdelijk halftijds te werken. 

� andere:… 

Uw motivatie: het probleem is momenteel dat de 
wensouders deze rechten niet automatisch 
verkrijgen. De draagmoeder is de zwangere 
vrouw, zij heeft dus vanzelfsprekend recht op het 

  Jur 25 



 

Masterproef Valcke Lien “Wanneer een andere vrouw je kind draagt”                                                            

Juridische vragen. 244 

zwangerschapsverlof maar zij krijgt ook bv het 
kraamgeld toegekend. Dit is geen evidentie in het 
kader van de verhouding die het 
draagmoederschap met zich meebrengt. 

Na de ontdekking van de sis- kaart- fraude moet 
er meer controle zijn omtrent de identiteit van de 
zwangere vrouw.  

Uitleg: deze vorm van fraude houdt in dat de 
draagmoeder bij binnenkomst in het ziekenhuis 
(bij de bevalling) de sis- kaart van de 
wensmoeder afgeeft, op deze manier staat het 
kind op naam van de wensmoeder. In België is 
de vrouw die bevallen is automatisch de 
juridische moeder, een adoptieprocedure voor 
de wensmoeder wordt zo omzeild. ( en indien 
het gebruikte zaad van de wensvader kwam, 
zijn de wensouders automatisch de juridische 
ouders van het kind). 

�  �  	  
  � 

 

Hebt u suggesties om te maken dat deze controle 
minder gemakkelijk kan omzeild worden? 

Een foto op de sis-kaart 

Het vragen van een identiteitsbewijs in combinatie 
met de sis-kaart. 

Een heel intensieve begeleiding van de artsen 
waardoor het niet langer mogelijk is te liegen over 
identiteit 

  Jur 26 
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4. Algemene situering  
 

 Informatie met betrekking tot de geïnterviewde per soon  
 

 

Uw naam ( indien u dit wenst mag u deze 

vragenlijst anoniem indienen maar dan 

dient u de andere “gender-vragen” 

nauwkeurig in te vullen) 

Dit zijn standaardvragen bij het afnemen van een 

survey waarbij de persoonlijke gegevens van de 

persoon die eraan deelneemt van belang zijn. 

Gender 1 

Uw leeftijd  Gender 2 

Uw beroep  Gender 3 

Hoe komt u in aanraking met dit 

onderwerp? 

� beroepsmatig 

� als (mogelijke) wensouder 

� als draagmoeder 

� andere :   

Gender 4 

Indien u er beroepsmatig mee in aanraking 

komt:  

Sinds welk jaartal komt u in aanraking met 

het fenomeen “draagmoederschap”? 

�… 

� niet van toepassing (nog geen ervaring) 

Gender 5 

Met hoeveel gevallen van 

draagmoederschap bent u reeds in 

aanraking gekomen? 

� … Gender 6 

 

Deze vragenlijst sluit aan bij een onderzoek naar draagmoederschap. Daarbij ligt de nadruk op het 

peilen van de mening van actoren over een te ontwikkelen wetgeving in verband met 

draagmoederschap.  

Wilt u meer informatie? 

Het onderzoek wordt begeleid door Prof. Dr. Koenraad Raes faculteit “Rechtsgeleerdheid”, vakgroep 

grondslagen en geschiedenis van het recht en Delphine De Smet (assistente vakgroep grondslagen en 

geschiedenis van het recht) 

Contactadres: Lien.Valcke@Ugent.be 
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 Met betrekking tot het onderwerp 

 

Bent u van mening dat “commercieel draagmoederschap” (met financiële drijfveer) verboden 

moet worden en bijgevolg, bestraft? 

 

We hebben het dus niet over “ideëel” draagmoederschap (het geval waarbij een goede vriendin of 

familielid als draagmoeder functioneert zonder daarvoor betaald te worden). 

Gezinsbond vzw, 2007, Baby op bestelling;  

Persbericht 19 februari 2008,  

http://www.gezinsbond.be/index.php?option=com_content&task=view&id=715&Itemid=306, 20- 

02- 2008, online. 

DUYCK, E., 2007, Wordt baas in eigen buik weldra ook baas in andere buiken? Omtrent het 

draagmoederschap, 

http://www.rosadoc.be/site/nieuw/pdf/juridische%20bijdrage/draagmoederschap.pdf, 01-11-

2007, online. 

DE MEYER, M. en JIROFLEE, K., 2005, Wetsvoorstel betreffende draagmoeders, toelichting, 

http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/1915/51K1915001.pdf, 01-11-2007, online. 

DE SCHAMHELAERE, M., 2005, Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen 

betreffende commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap, 

http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=50344307&LANG=nl, 01-11-

2007, online. Artikel 1 van het voorstel (dossierfiche: 

http://www.senate.be/www/?MIval=dossier&LEG=4&NR=555&LANG=nl). 

DRIESKENS, A. en TEMMERMAN, M., “Draagmoederschap verbieden?”, Knack 27 februari 2008, p. 

8. 

verbod 

 

Wanneer men wenst structuur te brengen in juridische kwesties en men mensen meer 

bescherming en zekerheid wenst te geven kan er gebruik gemaakt worden van twee systemen: 

Regelgeving en wetgeving: 

- Maakt men gebruik van (morele) regelgeving, dan zal hetgeen men vastlegt wel sturend maar 

zeker niet afdwingbaar zijn. Men mag, indien men dit verkiest de regelgeving volgen of als basis 

gebruiken.  

- Wetgeving daarentegen is afdwingbaar en geeft een grotere rechtszekerheid 

Wat denkt u dat er nodig is: Regelgeving of wetgeving? 

Alg ond 

01 
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DE MEYER, M. en JIROFLEE, K., 2005, Wetsvoorstel betreffende draagmoeders, toelichting, 

http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/1915/51K1915001.pdf, 01-11-2007, online. 

X., 2007, Draagmoederschap (in Nederland), 

http://www.geocities.com/draagmoeder_nl/draagmoederschap.html, 01-11-2007, online. 

X., 2005, Database Nederlandse wetgeving en seksualiteit, 

http://www.rutgersnissogroep.nl/search?SearchableText=draagmoederschap, 01-11-2007, online. 

Welke zijn de problemen met betrekking tot het draagmoederschap waar u reeds over gehoord 

hebt of waar u reeds mee in aanraking bent gekomen? 

Het is belangrijk om te weten met welke voorkennis mensen beginnen bij het invullen van een 

vragenlijst. 

Alg ond 

02 

 

2. Ethische vragen 

 

Welke motivatie heeft de hoofdmoot van de Belgische kandidaat- draagmoeders volgens u? 

Spraakmakende zaken zoals baby donna, de motivatie kan kwaad bloed zetten bij de bevolking. Er 

is enorm op gehamerd dat draagmoeders vaak weinig propere bewegingsredenen hebben. Die 

zeker niet bijdragen tot een betere zorg voor het toekomstige kind.  

X., “Donna’s Tijdslijn”, Het Volk 4 juli 200. 

Artikel in de Standaard: 

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF31032008_116. 

Artikel in het Nieuwsblad: “Homokoppel zegt bewijzen te hebben van verkoop van baby D”, 

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=G04F423N.  

VAN ZYL, L. en VAN NIEKERK, A., “Interpretations, perspectives and intentions in surrogate 

motherhood”, Journal of medical Ethics 2000, p. 404- 409. 

 

Eth 01 

Vindt u dat er één partij is die extra bescherming dient te krijgen in de nieuwe wet- of regelgeving? 

Er wordt regelmatig geopperd dat het kind extra bescherming verdiend omdat het nog geen 

inspraak heeft, daarnaast worden wensouders vaak als slachtoffers afgeschilderd van op geld 

beluste draagmoeders. 

GEZINSBOND VZW, 2007, Dossier bio- ethische kwesties, 

http://www.gezinsbond.be/images/stories/studie/standpunt/dossier%20bio-

ethische%20kwesties.pdf, 18- 03- 2008, online. 

Artikel in het Nieuwsblad: “Homokoppel zegt bewijzen te hebben van verkoop van baby D”, 

Eth 02 
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http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=G04F423N 

Denkt u dat het ethisch verantwoord is om in de wetgeving/ regelgeving een gewetensclausule op 

te nemen op basis waarvan artsen mogen weigeren een draagmoeder te bevruchten? 

ORDE DER GENEESHEREN, “Draagmoeder”, Tijdschrift van de Nationale raad 1990-51, p. 21. 

Wetgeving artificiële voortplantingstechnieken. 

Eth 03 

Bent u van mening dat het kind of de wensouders in het latere leven negatieve effecten kunnen 

ondervinden van het gebruiken van een draagmoeder? 

Denkt u dat men de psychologische invloed en gevolgen op kind en wensouder kan vergelijken met 

die wanneer een kind wordt geadopteerd?  

GOLOMBOK, S. en MURRAY, C. en JADVA, V. en MACCALLUM, F. en LYCETT, E., “Families created 

through surrogacy arrangements: parent- child relationship in the 1st year of life”, Developmental 

Psychology 2004-40, p. 400- 411. 

MAC CALLUM, F. en LYCETT, E. en MURRAY, C. en JADVA, V. en GOLOMBOK, S., “Surrogacy 

families: parental functioning parent- child relationships and children’s psychological development 

at age 2”, Journal of Child Psychology and Psychiatry 2006-47, p. 213- 222. 

NEDERLANDS VERENIGING VOOR OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE, “Hoog- technologisch 

draagmoederschap”, NVOG-richtlijn 1999, p. 2. 

Eth 04 

 

 

 

 

 

 

 

Eth 04 

.2 

Bent u van mening dat, doordat de prijs van draagmoeders op dit moment zo hoog ligt, dat het 

hebben van een kind een voorrecht van de rijken wordt? 

Denkt u, volgend op de vorige vraag, dat de staat zou moeten tussenkomen en een deel van de 

kosten op zich moet nemen? 

Ik heb geen literatuur om de vraag te onderbouwen. Het is zo dat er in de discussie omtrent 

draagmoederschap altijd gezegd wordt dat draagmoeders nu veel te veel geld vragen. Het is echter 

zo dat in de landen waar er wel wetgeving of regelgeving is die een maximumbedrag vastlegt, dit 

bedrag vaak rond de 30.000 € draait. Dit is een bijzonder grote som voor de lagere en 

middenklasse. Dit creëert een ongelijkheid in toegang tot het draagmoederschap die als schending 

van het gelijkheidsbeginsel gezien kan worden.  

Eth 05 

 

 

 

 

Eth 05 

.2 

Ziet u verder nog ethische problemen omtrent het draagmoederschap?  

NEDERLANDS VERENIGING VOOR OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE, “Hoog- technologisch 

draagmoederschap”, NVOG-richtlijn 1999, p. 2. 

Eth 06 
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3. Juridische vragen. 

 

 

Er zijn een aantal recente evoluties in de wetgeving omtrent de toepassing van artificiële 

voortplantingstechnieken: 

Bent u hiervan op de hoogte? 

 

De wetgeving artificiële voortplantingstechnieken.  

X., 2007, Draagmoederschap (in Nederland), 

http://www.geocities.com/draagmoeder_nl/draagmoederschap.html, 01-11-2007, online. 

� hierin is opgenomen dat de wensmoeder en draagmoeder niet ouder mogen zijn dan 40 en 44 

zijn. De draagmoeder moet al kinderen hebben, meer nog, haar kinderwens moet vervuld zijn. 

DE MEYER, M. en JIROFLEE, K., 2005, Wetsvoorstel betreffende draagmoeders, toelichting, 

http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/1915/51K1915001.pdf, 01-11-2007, online. 

     

 

 

 

    Jur 

01 

    Jur 

02 

    Jur 

03 

Doorkruis het getal dat het best uw mening weergeeft bij elke stelling. 

1 betekent “helemaal niet akkoord” 

2 betekent “niet akkoord” 

3 betekent “geen mening” 

4 betekent “akkoord” 

5 betekent “helemaal akkoord” 

 

 

Financieel aspect 

 

    Jur  

De overheid is bevoegd om een wetgeving op te stellen met daarin de maximumbedragen die een 

draagmoeder mag vragen voor haar diensten 

DE MEYER, M. en JIROFLEE, K., 2005, Wetsvoorstel betreffende draagmoeders, toelichting, 

http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/1915/51K1915001.pdf, 01-11-2007, online. 

    Jur 

04 

Er moet gedetailleerd in de wetgeving worden opgenomen hoeveel elk aspect van het 

draagmoederschap maximaal mag kosten. 

DE MEYER, M. en JIROFLEE, K., 2005, Wetsvoorstel betreffende draagmoeders, toelichting, 

    Jur 

05 
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http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/1915/51K1915001.pdf, 01-11-2007, online. 

Pagina 8, artikel 8 

SPAR, D.L, “For love and money: the political economy of commercial surrogacy”, Review of 

International Political Economy 2005-12, p. 287- 309. 

 

Hoe voorkomen we zware juridische conflicten? (zie zaak baby D) 

 

     

Het opstellen van een afdwingbaar contract tussen de wensouders en de draagmoeder moet 

verplicht worden. 

DE MEYER, M. en JIROFLEE, K., 2005, Wetsvoorstel betreffende draagmoeders, toelichting, 

http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/1915/51K1915001.pdf, 01-11-2007, online. 

p3, 4 (art 4§ 3) � kiezen voor het systeem van de notariële akte, zoals in Oostenrijk. 

    Jur 

06 

Het draagmoederschap moet een resultaatsverbintenis zijn 

Resultaat- en inspanningsverbintenis:  

WILKINSON, S., “The exploitation argument against commercial surrogacy”, Bioethics 2003-17, p. 

169- 187. 

    Jur 

07 

Het moet mogelijk zijn een draagmoeder te verplichten zich zowel lichamelijk (huidige 

gezondheidstoestand en mogelijke erfelijke belastheid) als psychologisch te laten onderzoeken 

voor men van haar diensten gebruik maakt. 

DE MEYER, M. en JIROFLEE, K., 2005, Wetsvoorstel betreffende draagmoeders, toelichting, 

http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/1915/51K1915001.pdf, 01-11-2007, online. 

� p2, p5 art 4 

X., 2007, Draagmoederschap (in Nederland), 

http://www.geocities.com/draagmoeder_nl/draagmoederschap.html, 01-11-2007, online. 

    Jur 

08 

Indien een arts negatief rapporteert (psychologisch en/ of fysiek) dan moet dat automatisch met 

zich meebrengen dat de draagmoeder niet meer in aanmerking komt � dit is een vraag die 

voortvloeit uit voorgaande vraag. Het zou niet zo veel zin hebben de arts zijn oordeel te laten 

vormen en daar geen gehoor aan te geven wanneer zijn professioneel oordeel is dat het 

onverantwoord is om de vrouw te gebruiken als draagmoeder. 

    Jur 

09 

Het zou positief zijn dat wensouders die gebruik maken van een goedgekeurde draagmoeder 

verhaal kunnen doen op een financiële tegemoetkoming van de overheid. 

NEDERLANDS VERENIGING VOOR OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE, “Hoog- technologisch 

draagmoederschap”, NVOG-richtlijn 1999, p. 2-3. 

    Jur 

10 
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Kandidaat- draagmoeders moeten zich gratis kunnen laten screenen in bv. een fertiliteitcentrum, 

om een attest te verkrijgen dat ze, zowel fysisch als psychisch, geschikt is  

NEDERLANDS VERENIGING VOOR OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE, “Hoog- technologisch 

draagmoederschap”, NVOG-richtlijn 1999, p. 2-3. 

    Jur 

11 

De draagmoeder moet gedurende het hele proces verhaal kunnen doen op begeleiding door een 

psycholoog. 

Deze begeleiding moet verplicht worden 

Duid de zaken aan waar, volgens u, de draagmoeder moet aan voldoen (als persoon en m.b.t haar 

gezinssituatie.) 

DE MEYER, M. en JIROFLEE, K., 2005, Wetsvoorstel betreffende draagmoeders, toelichting, 

http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/1915/51K1915001.pdf, 01-11-2007, online. 

p 2 

J.D.W., 2005, Stop de Betutteling; Draagmoederschap regelen of verbieden?, 

www.stopdebetutteling.be, 01-11-2007, online. 

    Jur 

12 

 

 

    Jur 

13 

 

 

Jur 

13.2 

De draagmoeder moet zich laten bevruchten in een fertiliteitcentrum of bij de huisarts van de 

wensouders. (Op deze manier is er externe controle. De draagmoeder kan niet langer liegen over 

haar vruchtbare periode en de wensouders beschikken op die manier over documenten die 

bewijzen dat het sperma van hen afkomstig is.) 

DE MEYER, M. en JIROFLEE, K., 2005, Wetsvoorstel betreffende draagmoeders, toelichting, 

http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/1915/51K1915001.pdf, 01-11-2007, online. 

    Jur 

14 

Er moet opgenomen worden dat bij een eventuele miskraam of zwangerschap de draagmoeder dit 

moet laten registreren of vaststellen in/bij een fertiliteitcentrum, de huisarts van de wensouders 

of een onafhankelijke arts. (Zo vermijd je leugenachtige getuigenis van zwangerschap of 

miskraam.) 

Dit zijn oplossingen waar ik zelf aan dacht toen ik de meest voorkomende problemen omtrent 

draagmoederschap bestudeerde. Het is zo dat in de praktijk verschillende draagmoeders  

hierover liegen om een zwangerschap te vermijden. Vermits draagmoederschap momenteel geen  

resultaatsverbintenis is, worden ze toch betaald ondanks een mislukte poging. Het leek  

mij dan ook nuttig om de wensouders te beschermen via een verplichte consultatie in een  

fertiliteitscentrum. 

    Jur 

15 

De draagmoeder moet minimum twee maal een gynaecoloog bezoeken. Namelijk in het eerste en 

derde trimester. En dit bij voorkeur in het centrum waar de bevruchting gebeurde. 

Wet artificiële voortplantingstechnieken: hierin wordt opgenomen dat een vrouw die zwanger is 

minimaal 2 maal naar een gynaecoloog moet, naast haar opvolging door een vroedvrouw. 

    Jur 

16 

Het moet verboden worden om advertenties te plaatsen waarin men zich aanbiedt als     Jur 
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draagmoeder. Zo kan men niet onder de radar vliegen van de verstrengde controle. 

Het oprichten van een databank met kandidaat- draagmoeders en –ouders (te vergelijken met de 

spermabanken) is een goed alternatief. 
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Andere vragen 

 

 

Het moet mogelijk zijn om de baby voor de geboorte te adopteren. 

Het moet minstens mogelijk zijn het na de geboorte volgens een, in de wet opgenomen, 

snelprocedure te doen. 

DE MEYER, M. en JIROFLEE, K., 2005, Wetsvoorstel betreffende draagmoeders, toelichting, 

http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/1915/51K1915001.pdf, 01-11-2007, online. p 2 
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De draagmoeder moet na de bevalling volgende rechten krijgen: 

Er is reeds een voorstel om het recht op ouderschapsverlof uit te breiden maar nog niet naar de 

draagmoeder 

(http://www.sabinedebethune.be/index.php?id=wetsvoorstel&nid=1972&sn=Sabine%20de%20Be

thune%20-%20Wouter%20Beke%20-%20Nahima%20Lanjri) zij heeft echter ook tijd nodig om te 

herstellen van haar bevalling. De naam ouderschapsverlof is dan niet helemaal correct omdat het 

kind niet langer bij haar verblijft. Het begrip “bevallingsrust” komt in die situatie dichter bij de 

doelstelling. 
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Na de ontdekking van de SIS- kaartfraude moet er meer controle zijn omtrent de identiteit van de 

zwangere vrouw.  

VANLERBERGHE, M., 2008, Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de minister 

van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de SIS-kaartfraude» (nr. 4-125), 

http://www.senate.be/www/?MIval=/Registers/ViewReg&COLL=H&PUID=67109508&TID=671099
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74&POS=1&LANG=nl, 13-03-2008, online. 

 

Duid de voorwaarden aan waar wensouders moeten aan voldoen voor ze, volgens u, in 

aanmerking komen om beroep te doen op een draagmoeder. 

DE MEYER, M. en JIROFLEE, K., 2005, Wetsvoorstel betreffende draagmoeders, toelichting, 

http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/1915/51K1915001.pdf, 01-11-2007, online. p 5 

VANDEPUT, H., “Draagmoederschap”, Zolarium Tijdschrift van de Wetenschappelijke Raad 2005-

17, p. 3. 
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8.2. Gestructureerde interviews 

8.2.1. Dr. Marleen Temmerman 

Geachte mevrouw Temmerman, 

1. Is uw houding ten opzichte van draagmoederschap gewijzigd sinds het wetsvoorstel van 

februari 2008? 

2. Vind u het verantwoord dat u pleit voor een beperking van het zelfbeschikkingsrecht van de 

vrouw? Soms is het ‘draagmoeder zijn’ het beste van de slechte alternatieven voor vrouwen?  

3. Ook mogen mensen hun organen, sperma en eicellen verkopen maar blijkbaar is 

draagmoederschap over een grens? Welke is dat naar uw mening? Waarom ziet u het 

draagmoederschap als het verkopen van een kind en niet het ter beschikking stellen van de 

baarmoeder? 

4. Denkt u niet dat wensouders die echt kinderen willen en niet het geluk hebben iemand te 

vinden die,ideëel, een kind voor hen wilt dragen wel een manier zullen vinden om toch een 

draagmoeder te vinden? We denken dan aan het gebruik van Indische of Russische 

draagmoeders? In deze landen hebben we echt te maken met een ‘business’ en zijn de 

vrouwen helemaal niet beschermd… 

5. Denkt u dat er bij ideëel draagmoederschap minder kans is dat de vrouw het kind niet wilt 

afgeven? 

6. Bent u van mening dat de draagmoeder moet kunnen terugkomen op haar beslissing en het 

kind niet afgeven? 

7. Welke partij heeft het recht om te beslissen over abortus, manier van handelen bij 

vastgestelde handicap bij het kind,…? 

8. Denkt u dat het nuttig kan zijn om bureaus op te richten die de matching van draagmoeders 

en wenskoppels op zich nemen? Heeft u minder bezwaren indien zij zijn opgericht als VZW? 

9. Vallen deze bureaus naar uw mening onder het verbod tot ‘aanzetten tot…’ wat jullie ook 

expliciet wensen te verbieden? 

10. U regelt het verbod op commercieel draagmoederschap en reclame maar denkt u niet dat 

een regeling rond ideëel draagmoederschap ook noodzakelijk is? We hebben immers te 

maken met dezelfde problemen (alleen het financiële deel blijft uit). 

11.   Denkt u dat het haalbaar is om de begeleiding van draagmoederschap te centraliseren in 

gespecialiseerde fertiliteitcentra? P11 vragenlijst… dit om de bescherming van draagmoeder, 

wensouders en kind uit te breiden. 

12. In de wet geven jullie geen definitie van commercieel draagmoederschap, denkt u dat dit 

aanleiding kan geven tot misinterpretatie? 

13. In de wet wordt niet verder gedefinieerd wat ‘kosten van de zwangerschap’ zijn, dit is een 

bijzonder essentieel begrip omdat dat naar mijn aanvoelen de lijn trekt tussen commercieel 

en ideëel draagmoederschap, dus tussen verboden en toegelaten… hoe ziet u dit begrip in te 

vullen? 

14. De zware gevangenisstraf is dit om aan te geven dat het gaat om een crimineel feit?  

15. U plaats het onder ‘misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en tegen de 

openbare zedelijkheid’, waarom niet onder bv mensenhandel, daar u het zelf zo benoemd…. 

16. Heeft u al overwogen om een afzonderlijk wetsvoorstel in te dienen met betrekking tot het 

verbod op reclame maken, dit is minder controversieel dan een volledige regeling omtrent 

het draagmoederschap. Misschien brengt dit tijdelijke soelaas. 
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17. Oplossing sis-kaart- fraude: gegevens van identiteitskaart bevatten, deze heeft een foto, bij 

het inscannen van de sis-kaart verschijnt dan ook de foto. 

18. Bent u van mening dat er een voorgeboorte-adoptieregeling of snelprocedure voor adoptie 

moet worden ingelast in de wetgeving? (het kan over ideëel draagmoederschap gaan). 

19. Is een draagmoederschapovereenkomst een optie naar uw mening, dit ter preventie van 

mogelijke problemen? (gedrag gedurende zwangerschap, scheiding, sterfgeval, handicap,…). 

20. Bent u van mening dat de gewetensclausule moet toepassing vinden voor artsen wanneer ze 

geconfronteerd worden met draagmoeders? Discriminatie tov homokoppels toegestaan? 

8.2.2. Dr. Cathy Van Gaever en Dr. Nele Van Renterghem 

Dr. Cathy Van Gaever 

Werkende in de associatie :        De Craene-Van den Broecke-Podevyn-Van Gaever-

Daels 

Werkende te AZ  Maria Middelares  

Dr. Nele Van Renterghem 

Werkende in:                   AZ St. Lucas fertiliteitscentrum 

Maria middelares 

      Gynaecologisch centrum 

 

Geachte mevrouw Van Gaever, 

Om te beginnen een aantal brede, duidende vragen. 

1. Bent u in praktijk reeds in aanraking gekomen met potentiële draagmoeders of wensouders?  

2. Hoe staat u tegenover draagmoederschap? Bent u van mening dat België moet opteren voor 

een algemeen verbod? Commercieel – Ideëel…  

3. Vindt u dat er een van de drie partijen een meer uitgewerkte bescherming dient te genieten? 

Meer gedetailleerde vragen 

1. Bent u van mening dat de wetgeving omtrent IVF en artificiële voortplantingstechnieken 

geïntegreerd moet worden in de wetgeving op draagmoederschap: we denken dan aan 

leeftijdsvoorwaarden, onderzoeksvoorwaarden, gewetensclausule,… 

2. Denkt u dat de bestaande fertiliteitscentra en gynaecologen uitgerust zijn om dit proces op 

een grondige manier te begeleiden en op te volgen? Kan u zich aansluiten bij de stelling dat 

het volledige traject opgevolgd dient te worden in hetzelfde gespecialiseerde centrum door 

dezelfde arts? (zo vermijd je zaken zoals sis-kaartfraude, medisch toerisme naar 

derdewereldlanden,...) 

Verantwoordelijkheden van het centrum: 
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o Voorbereidend: psychologisch onderzoek van draagmoeder (alleen wanneer groen licht 

psycholoog of psychiater dan komt ze in aanmerking) en wensouders, lichamelijk     

onderzoek van draagmoeder en wensouders, het opstellen van een overeenkomst 

tussen wensouders en draagmoeder omtrent voorwaarden en modaliteiten van 

verbintenis (gedrag gedurende zwangerschap) 

o De IVF pogingen, tussentijdse controle  

o Bij miskraam registratie en  begeleiding, bewijs zwangerschap 

o Opvolging gedurende zwangerschap en controle gedrag draagmoeder tijdens 

zwangerschap (niet roken, drinken, drugs,…) 

o Bevalling en begeleiding en assistentie bij overdracht kind  

3. Het verbod op reclame maken voor draagmoederschap moet doorgang vinden: ja of neen  

4. Zo ja: Is een databank met draagmoeders en wensouders in de fertiliteitscentra een 

alternatief? Zij doen dan ook de matching… zij hebben geen winstoogmerk! � mag dit 

gedaan worden door derden die wel een winstoogmerk hebben? Of enkel wanneer bestaan 

als VZW? 

5. Bent u van mening dat gynaecologen draagmoederschap moeten aanreiken als alternatief 

naast adoptie, IVF,…? 

6. Bent u van mening dat het mogelijk moet zijn om het kind voor de geboorte te adopteren? 

Of verkiest u een snelprocedure na de geboorte die de draagmoeder nog enige bedenktijd 

toekent om terug te komen op haar beslissing maar die maakt dat je wensouders, van zodra 

dat de draagmoeder tekent, quasi direct de juridische ouders worden van het kind (zo 

bestaat er geen schemerzone en dit creëert extra bescherming voor het kind) 

7. Heeft u nog vragen of wenst u graag nog een aspect te belichten? 

 

Bedankt 

 

 

 

 

 

 

 


