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Kunstmatige bevruchting en draagmoederschap 
zijn onderwerpen die bij velen een enigszins 
onbehagelijk gevoel teweeg brengen. Dat is niet zo 
verwonderlijk, omdat het om gevoelige ethische 
kwesties gaat. In dit soort zaken wordt ook van de 
overheid het nodige verwacht. Kunstmatige 
bevruchting en draagmoederschap zijn daarmee 
ook politieke vraagstukken geworden. Hoe 
behoort D66 met deze complexe vraagstukken om 
te gaan? 

In dit artikel wordt vooral een normatief kader ge
schetst waaruit politieke standpunten voortvloeien. Dit 
normatieve kader bestaat uit een aantal delen. In de 
eerst plaats wordt een onderbouwing gegeven van de 
stelling dat kunstmatige bevruchting en draagmoeder
schap zaken zijn die overheidsingrijpen rechtvaardi
gen. Vervolgens wordt ingegaan op de aard van de 
regelgeving die van de overheid wordt verlangd. 
Daarop sluit dan aan een korte beschouwing over de 
verhouding tussen ethische regels en rechtsregels. In de 
vierde plaats schenk ik aandacht aan de inhoudelijke 
voorwaarden waaronder D66 bereid is in de samenle
ving bestaande opvattingen in rechtsregels te codifi
ceren. Het immer nog wat schimmige mensbeeld van 
D66 fungeert hier als ijkpunt. 

Na de normatieve onderbouwing formuleer ik een 
aantal meer concrete uitgangspunten voor het beoor
delen van de feitelijke politieke problemen op dit vlak. 
Aangegeven wordt hoe deze meer concrete punten zi j n 
afgeleid uit de normatieve onderbouwing. Tenslotte 
vindt een beoordeling van de belangrijkste feitelijke 
politieke problemen rond kunstmatige bevruchting en 
draagmoederschap plaats. 

* De auteur is lid van de redactie. 
De aanleiding voor het schrijven van dit artikel was 
een advies over dit onderwerp van de Adviesraad van 
D66 aan de Kamerfracties in verband met een 
onlangs gehouden parlementaire discussie. 
Aan het advies werkten verder mee: Maud Arkesteijn, 
Gerdjan Hoekendijk, Marleen Kamperman, Quirien 
Lensvelt, Peter Oosterhuis, EI Peters, Ton Podt, Anita 
Menge, Piet Roorda, Elske Schreuder, Nicky van 't 
Riet (voorzitter en penvoerder) en de auteur. 
De in dit artikel vervatte opvattingen worden niet 
altijd gedeeld door alle hierboven genoemde 
medewerkers aan het advies. 

Waarom overheidsingrijpen? 

Kunstmatige bevruchting en draagmoederschap zijn 
onderwerpen die de gemoederen bezig houden . Het 
betreftonderwerpen waarovervelen duidelijke menin
gen hebben. Als alle onderwerpen die met leven en 
dood te maken hebben, zijn hier wezenlijke ethische 
opvattingen in het geding . De problemen die rond 
kunstmatige bevruchting en draagmoederschap be
staan, zijn daarom in de eerste plaats morele vraag
stukken. 

De genoemde ethische vraagstukken bestaan in 
strikt-theoretische zin al enige tijd; actuele betekenis 
hebben zij echter pas gekregen door de ontwikkeling 
van de medische techniek. Medisch-technische uitvin
dingen op ethisch gevoelige terreinen leiden dikwijls 
tot dwingende morele problemen. 

In het algemeen kan de vraag worden gesteld of het 
niet gewenst zou zijn medisch-technisch onderzoek, 
althans voorzover (mede) door de overheid bekostigd, 
dat zich op ethisch gevoelige gebieden beweegt, bij 
voorbaat aan een striktere toetsing te onderwerpen. 
Op die manier kan de ethische discussie zich in vrijheid 
afspelen, dat wil zeggen in een open situatie in plaats 
van in omstandigheden waarbij voldongen feiten de 
uitkomst tevoren al in hoge mate hebben bepaald. 

Ten aanzien van kunstmatige bevruchting en draag
moederschap staan wij evenwel voor voldongen feiten 
in de vorm van nieuwe medisch-technische vindingen. 

Twee soorten rechtsregels 

Wanneer als gevolg van de ontwikkeling van de medi
sche techniek bepaalde morele opvattingen ter discus
sie komen, rijstonmiddellijk devraag welke rol voorde 
overheid in die discussie is weggelegd. Over het alge
meen staat D66 op het standpunt dat de overheid de 
burgers ruimte moet laten zelf morele keuzen te maken. 
Dat is geenszins altijd zo. Ook in de visie van D66 geldt 
voor sommige onderwerpen dat de morele keuzevrij
heid van burgers een beperkte behoort te zijn . De 
verankering van tal van in de samenleving wortelende 
normen in nu en dan tamelijk strikte rechtsregels wordt 
immers door D66 zonder meer gesteund. 

Hieruitvolgtdatnietopvoorhand deoverheid een rol 
kan worden ontzegd in de ethische discussie over 
draagmoederschap en kunstmatige bevruchting. Deze 
discussie is daarmee tevens een politieke geworden. 

In concreto wordt de overheid in haar hoedanigheid 
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van regelgever op twee manieren bij de discussie 
betrokken. In de eerste plaats bestaat thans de situatie 
dat een aantal normen op het gebied van ouderschap 
en rechtspositie van het ongeboren kind in het recht hun 
bevestiging vinden. De uitkomst van de discussie over 
kunstmatige bevruchting en draagmoederschap kan 
consequenties hebben voor deze bestaande rechtsre
gels. De politieke vraag luidt dan: moeten bestaande 
rechtsregels worden gewijzigd als gevolg van de ont
wikkeling van de medische techniek? In de tweede 
plaats komtde overheid nadrukkelijk in beeld wanneer 
als gevolg van nieuwe medische technieken om nieuwe 
rechtsregels wordt gevraagd. In hoeverre moet de 
overheid aan deze geluiden uitdesamenleving gehoor 
geven? Ook dat is een politieke vraag. 

Ethiek en recht 

Ethiek en recht hebben beide betrekking op normen. 
Het recht omvat de regels die door de overheid worden 
gesteld of mogelijk gemaakt. Ook de handhaving van 
deze regels berust in meer of mindere mate bij de 
overheid . Ethiek is een veel ruimer begrip. Het omvat 
alle in een samenleving op menselijk gedrag betrek
king hebbende regels. Ethische normen kunnen samen
vallen met rechtsregels en andersom, maar dat hoeft 
niet. In de samenleving bestaande normen kunnen in 
het recht worden vastgelegd: codificatie. Anderzijds 
kunnen door middel van rechtsregels maatschappelij
ke opvattingen worden gewijzigd: modificatie. 

In het licht van de verhouding ethiek-recht is ten 
aanzien van draagmoederschap en kunstmatige be
vruchting een eerste vraag of en in hoeverre de in de 
samenleving levende normen op dit vlak (nog) corres
ponderen met de rechtsregels. Bij het beantwoorden 
van deze vraag stelt D66 zich in beginsel op het 
standpunt dat maatschappelijke normverschuivingen 
mits inhoudelijk aanvaardbaar (maatschappelijke 
normvervaging valt hierdus buiten), in het recht moeten 
doorwerken. D66, althans zo zie ik het, is daarmee 
voorstander van een voorwaardelijke codificatie. Mo
dificatie, dus beïnvloeding van de ethische normen 
door nieuwe rechtsregels, staat D66, alweer naar mijn 
mening, niet voor als het gaat om zaken van leven en 
dood. 

Codificatie van veranderde normen door rechts
verandering geschiedt, a Is het zaken van leven en dood 
betreft, doorgaans door de rechtsnorm te verruimen . 
Hetnieuwe recht maakteen pluriforme ethiek mogelijk. 
Hetnieuwe hoeft niet, hetwordtgelegaliseerd naast het 
oude. Bij het beantwoorden van de vraag of het be
staánde personen- en familierecht moet worden gewij-

zigd door het mogelijk bestaan van een veranderd 
normbesef als gevolg van de ontwikkel ing van de 
medische techniek, moet worden bekeken of van een 
dergelijk veranderd normbesef sprake is. Daarbij stuit 
de politiek op de moeilijke vraag wanneer van een 
dusdanige worteling van een nieuwe norm in de sa
menleving, eventueel naast de oude norm, kan worden 
gesproken dat verruiming van de betreffende rechts
norm kan plaatsvinden . Hiervoorzijn geen vaste kwan
titdtieve maatstaven te geven . 

Het mensbeeld van D66 als toetssteen bij 
voorwaardelijke codificatie 

Eerder is gesteld dat D66 voorstandster is van een 
voorwaardelijke codificatie. Dat houdt in dat onze 
partij nieuwe, uit de samenleving opborrelende ethi
sche opvattingen inhoudelijk beoordeelt, vooraleer de 
vraag aan de orde komtofzij voldoende geworteld zijn 
om voor codificatie in aanmerking te komen. Betreffen 
nieuwe ethische normen zaken van leven en dood, dan 
is een dergelijke inhoudelijke toets voor een niet
confessionele partij als D66 een moeilijke opgave. Een 
uitgewerkt en samenhangend mensbeeld dat noodza
kelijk is voor zo'n inhoudelijke beoordeling ontbeert 
D66. Er zijn echter wel enige contouren van een mens
beeld te ontwaren bij onze partij, namelijk de 20-
eeuwse variant van de 18e- en 1ge-eeuwse door de 
verlichting en gestage vooruitgang aangeraakte, zo
wel cognitief als zedelijk goed ontwikkelde burger. 
Deze burger is zelf in staat moeilijke keuzen te maken; 
hij kiest daarbij niet de weg van de minste weerstand, 
maar weet wat zijn plicht jegens zichzelf en anderen is. 
De overheid treedt niet als zedenmeester op, omdat dat 
niet (meer) nodig is. Dit alles heeft veel weg van een 
zuiver formele ethiek. Er zijn evenwel ook enige meer 
inhoudelijke axioma's die het mensbeeld van D66, 
zoals ik het zie, bepalen . Respect voor de medemens, 
niet alleen uit hoofde van gehoorzaamheid aan be
paalde constitutionele grondrechten, maar ook en 
vooral door een diep gevoeld besef van de uniciteit en 
de waarde van elke individuele mens is hiervan de 
allerbelangrijkste. Dit besef vloeit zowel uit het chris
tendom (de mens geschapen naar Gods beeld, (Gene
sis 1 :26-27) als uit het humanisme voort. 

Toegepast op zaken die het begin van menselijk 
leven aangaan kunnen aan de hand van dit globale 
mensbeeld twee gevolgtrekkingen worden gemaakt: 
De burger, plichtsgetrouwen zelfbewustals hij is, is zelf 
in staat moeilijke keuzen te maken en zijn eigen wette 
stellen. Hij zal dit doen met respect voor de uniciteitvan 
de mens. 

Vooruitlopend op de discussie over het draag-
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Terminologie: 

Kunstmatige inseminatie: 

Het inbrengen van sperma in het vrouwelijk geslachts
orgaan op andere wijze dan via geslachtsgemeen
schap. 

In vitro fertilisatie: 

De samensmelting van een, door middel van een in
greep verwijderde, menselijke eicel met een spermato
zoïde, in een kweekbakje. 

Embryo: 

Het resultaat van de samensmelting van menselijke 
gameten (zaad- en eicellen) in alle ontwikkelingsfasen 
voor het foetale stadium. 

Donor: 

De persoon, niet een draagmoeder zijnde, die zijn/ 
haargameten ofeen embryo aanbiedtten behoeve van 
iemand anders. 

Draagmoeder: 

De vrouw die een kind draagtten behoeve van iemand 
anders en die al voor haar zwangerschap erin heeft 
toegestemd het kind na de geboorte aan die ander te 
zullen overdragen. Termenals leenmoeder,surrogaat
moeder of vervang moeder komen ook voor. 

Moeder (iuridisch): 

Devrouw uitwie het kind is geboren ofdie het kind heeft 
geadopteerd. 

Vader (iuridisch): 

1. Degene die op het tijdstip van de geboorte van het 
kind met de moeder is gehuwd . 

2. De gewezen echtgenoot van de moeder, indien het 
kind voor de 307e dag na ontbinding van het huwe
lijk is geboren, tenzij de moeder op het tijdstip van 
de geboorte meteen andere man was gehuwd. 

3. De man die het kind heeft erkend. 
4. De man die het kind heeft geadopteerd. 

moederschap (wie heeft betere rechten op het kind: de 
natuurlijke moeder of de wensmoeder) kan nu al wor
den gesteld dat deze gevolgtrekking inhoudt dat de 
burgereen vanzelfsprekend respect behoort te hebben 
voor zekere natuurlijke rechten die voortvloeien uit het 
biologische moederschap. 

Hetmensbeeld van D66 heeft als grote beperking dat 
het nog onvoldoende realiteit is geworden om de eerste 
gevolgtrèkking al volledig tot haar recht te kunnen 
laten komen. Dit betekent dat D66 vooralsnog vooral 
op basis van de tweede gevolgtrekking tot inhoudelijke 
toetsing zal moeten komen. Respect voor de uniciteit 
van de mens als hoeksteen van het mensbeeld van D66 
is daarmee ook uitgangspunt voor het inhoudelijke 
oordeel van onze partij in haar hoedanigheid van 
mederegelgever. 

Enkele meer concrete uitgangspunten 

Uit de voorgaande normatieve schets kan een aantal 
meer concrete uitgangspunten voor het beoordelen 
van de feitelijke politieke problemen op het vlak van 
kunstmatige bevruchting en draagmoederschap wor
den afgeleid . 

Het eerste uitgangspunt behelst de bescherming van 
de zwakste partij; dat is veelal het kind. Dit uitgangs
punt vloeit voort uit de noodzaak corrigerend op te 
treden in maatschappelijke processen, om aan reële 
belangen van zwakkere partijen meer gewicht toe te 
kennen . Zonder een dergelijk correctief zouden de 
belangen van de zwakkere partijen onaanvaardbaar 
kunnen worden geschaad. Het mensbeeld van D66 
stipuleert weliswaar dat de sterke partij uit zichzelf 
reken i ng za I houden met de zwakkere; maar de werke
lijkheid is nog steeds dat niet alle mensen voldoen aan 
dat mensbeeld. Daarom kan vooralsnog overheidsin
grijpen niet worden gemist. 

Het tweede uitgangspunt houdt een afwijzing in van 
op winstbejag gerichte exploitatie van het menselijk 
voortplantingsvermogen. Dit uitgangspunt heeft alles 
te maken methetdooronze partij beleden respect voor 
de menselijke uniciteit en waardigheid. Wat bij het 
eerste uitgangspunt is gesteld over de verhouding 
tussen het mensbeeld van D66 en de praktisch-politie
ke invulling daarvan geldt ook hier. 

Het derde uitgangspunt luidt dat de behandeling 
moet plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van 
een arts. De risico's die inherent zijn aan de behande
lingen waarover het gaat, verlangen een zorgvuldige 
aanpak. Alleen medici beschikken over de expertise 
daarvoor. 

Hetvierde uitgangspunt betreft de noodzaak van een 
deugdelijke voorlichting, opdat betrokkenen zelf in 
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staat zijn de consequenties van hun beslissing - ook op 
de wat langere termijn -te overzien. 

Tenslotte, en dat is het vijfde uitgangspunt, dienen de 
eerdere inhoudel i jke uitgangspunten gestalte te krij 
gen in handhaafbare en binnen het rechtssysteem 
passende regels. Deze regels behoeven niet perdefini
tie rechtsregels in de zware zin van het woord te zijn 
(bijvoorbeeld wetten) . Ook lichtere vormen van regel
geving, zoals onder het medisch tuchtrecht vallende en 
te handhaven codes, behoren tot de mogelijkheden . 

Hieruit volgt een kritische houding van D66 ten 
aanzien van nieuwe rechts regels op dit vlak. Uit dere
guleringsoogpunt behoort elke roep om nieuwe regels 
kritisch te worden bekeken. Dit algemene motief is hier 
evenwel niet het enige relevante. Ook meer inhoudelij
ke redenen kunnen leiden tot het afwijzen van verzoe
ken tot nieuwe regelgeving. Nieuwe regels die onvol
doende aansluiten bij in (substantiële' delen van) de 
samenleving wortelende normen zijn-daardoor inhou
delijk niet sterk gelegitimeerd. Gaat het om gevoelige 
zaken, dan kan een dergelijke onvoldoende aanslui
ting bij de feitelijk bestaande moraal een goede reden 
zijn de gewraakte nieuwe regels niet tot stand te laten 
komen. Strijdigheid van nieuwe regels met andere 
rechtsnormen kan ook een belangrijke reden zijn om 
deze nieuwe regels achterwege te laten. 

Drie belangrijke politieke deelproblemen 

Op dit moment zijn er op het vlak van kunstmatige 
bevruchting en draagmoederschap een drietal ge
wichtige politieke problemen te onderscheiden. In de 
eerste plaats ligt er de vraag onder welke voorwaar
den kunstmatige inseminatie met het sperma van een 
donor (ofwel de KID-techniek) is toegestaan. Vervol
gens bestaat het probleem of en in hoeverre verder
gaande technieken dan KID toelaatbaar zijn . Hierbij 
gaat het met name om in vitro fertilisatie (IVF). Tenslotte 
is er het vraagstuk van het draagmoederschap. 

In het nayolgende zullen op basis van het voorgaan
de globale D66-standpunten met betrekking tot deze 
problemen worden geformuleerd. 

Kunstmatige inseminatie met sperma van een 
donor (KID) 

Deze techniek wordt al geruime tijd op betrekkelijk 
grote schaal toegepast. Niettemin zijn erenkele aspec
ten aan verbonden die mogelijk politieke vragen op
roepen . Devraag ofdonors op genetisch risico, virusin
fecties of aids moeten worden onderzocht, zal tot 
weinig verdeeldheid aanleiding geven. Uite~aard 
dient een dergelijk onderzoek plaats te vinden . Anders 
ligt het met de vastlegging van biologische gegevens 
van de donoren. De terechte registratievrees bij velen 
(een vrees die doorgaans door D66 wordt gedeeld) 
maakt hier een extra zorgvuldige afweging noodzake
lijk. Het belang van registratie is gelegen in de wense
lijkheid inzicht in erfelijke ziekten te verkrijgen en in het 
kunnen voorkomen van huwelijken tussen bloedver
wanten. 

Een vraag met een sterke ethische inslag is hoe vaak 
donorzaad mag worden gebruikt. Om enigszins bin
nen de termen te blijven van wat gangbaar is op het 
gebied van aantallen biologische nakomelingen, is het 

Daar gaat het uiteindeli;k om 

gewenst hier duidelijke beperkingen aan te brengen. 
Meer geladen is de kwestie of de identiteit van donoren 
bekend zou moeten worden gemaakt. Er bestaan hier 
verschillende modaliteiten: De identiteit van de donor 
wordt nimmer bekend gemaakt. Dit is de thans in 
Nederland bestaande situatie. De identiteit van de 
donor wordt bekend gemaakt indien de donor en het 
kind en de sociale ouders (althans zolang het kind 
minderjarig is) dat willen . De identiteit van de donor 
wordt bekend gemaakt indien één van de genoemde 
dri~ partijen dat wenst, ongeacht de wens van de 
andere partijen. Deze situatie bestaat vandaag de dag 
in Zweden. 

Bij het maken van een afweging is er sprake van 
botsende belangen. W i j hebben geopteerd voor de 
tweede modaliteit, ofschoon ook daaraan enige be
zwaren kleven . Deze keuze vloeit voort uit de behoefte 
de zwakkere partij te beschermen. Uit een inventarisa
tie van de denkbare concrete situaties blijkt dat nietvan 
één en dezelfde zwakste te beschermen partij kan 
worden gesproken. Daarom is gekozen voor een situa 
tie waarbij elk van de drie partijen een vetorecht bezit, 
welke keuze direct voortvloeit uit het mensbeeld van 
D66. 

In vitro fertilisatie (IVF) 

Deze techn iek ontwikkelt zich snel, maar wordt nog 
maar spaarzaam toegepast in Nederland. Het betreft 
een zeer kostbare behandeling die (daarom) ook niet 
door het ziekenfonds wordt vergoed. Tegen deze tech
niek bestaan in principe geen ethische bezwaren. Glo-
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baal komt hij immers neerop het complement van de al 
aanvaarde KID-techniek. Wel zijn er medisch-tech
nische en meer strikt morele zorgvuldigheidseisen no
dig. Deze eisen zijn inmiddels voor een belangrijk deel 
al door de landelijkevereniging IVFen de Nederlandse 
Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie neerge
legd in een protocol. Een dergelijk protocol maakt, mits 
nageleefd, regelgeving door de overheid overbodig . 

Wel doen zich op dit gebied enkele ontwikkelingen 
voor die tot zorg stemmen. Zo dient in ieder geval 
onderzoek waarvoor embryo's worden gebruikt die 
ouder dan 14 dagen zi jn categorisch te worden afge
wezen, evenals de 'produktie' van embryo's voor on
derzoeksdoeleinden in plaats van voor IVF. Het ook 
door D66 onderschreven respect voor de menselijke 
uniciteit is onverenigbaar met hettolereren van dit soort 
praktijken . Hetzelfde geldt voor andere, nog minder 
ontwikkelde, technieken zoals klonen, het inbrengen 
van menselijke embryo's in de uterus van een dier en 
omgekeerd, en hetchimèren (dat is het combineren van 
menselijke en dierlijke gameten) . 

DraagDloederschap 

De technieken KID en IVF blijven in wezen binnen de 
normale ethische kaders. Het betreft in essentie medi
sche technieken die alleen bij hun toepassing morele 
problemen oproepen . Anders ligt dat met het draag
moederschap. De juridische problemen die aan dit 
verschijnsel zijn verbonden, blijken ook en vooral 
ethische vraagstukken te zijn . 

De huidige juridische situatie is als volgt. De positie 
van de wensouders is identiek aan die van adoptie
ouders. Dat wil zeggen dat de biologische (draag)
moeder moet bewilligen in afstand van het kind aan de 
wensouders. Zij kan daartoe niet juridisch worden 
verplicht. Contracten tussen een draagmoeder en 
wensouders die voorzien in afstand van het kind zijn 
vanwege hun ongeoorloofde karakter (strijdigheid 
met de goede zeden als ongeoorloofde oorzaak, art. 
1373 BW) nietig . De cruciale vraag is of hierin verande
ring moet worden aangebracht. Moet de positie van 
wensouders worden versterkt? Anders geformuleerd: 
moet het fenomeen draagmoederschap cum annexis 
uit het adoptierecht worden gelicht? Het kabinet meent 
van niet. Het onderliggende motief daarbij is draag
moederschap te ontmoedigen. 

Ik ben de mening toegedaan dat D66 zich bij het 
kabinetsstandpunt zou moeten aansluiten. De reden 
hiervoor is gelegen in de grote problemen die het 
draagmoederschap oproept. Het gegeven dat het 
draagmoederschap zo slecht past in het bestaande 
recht is hiervan een indicatie. Deze problemen hebben 
alles te maken met het verregaand onnatuurlijke ka
rakter van het verschijnsel. De mogelijke problemen 
die tussen wensouders en draagmoeder kunnen rijzen 
in verband met de afstand van het kind aan de wens
ouders zijn al aangestipt. Ook het kind loopt echter 
gevaar in zijn ontwikkeling nadelige gevolgen van zijn 
herkomst te ondervin.den. De kans op nog grotere 
problemen dan die zich bij 'gewone' adoptie-kinderen 
dikwijls voordoen, acht ik aanzienlijk. 

In het voorgaande is tweemaal het adjectief 'onna
tuurlijk' gebruikt. Daarmee geef ik te kennen dat het 
verschijnsel draagmoederschap niet strookt met de 

D66-normen (althans met mijn perceptie daarvan) . De 
uniciteit van de mens,hoeksteen van het mensbeeld van 
D66, impliceert namelijk bepaalde opvattingen op het 
gebied van ouderschap en de positie van het onge
boren kind. Deze opvattingen komen erop neer dat het 
biologische moederschap in beginsel behoort samen 
tevallen met het sociale moederschap. Hieruitvolgtdat 
er in ieder geval geen sprake kan zijn van een 
verzwakking van de thans bestaande juridische positie 
van de natuurlijke moeder. Dit houdt in dat het draag
moederschap plus alles wat daaraan annex is, moet 
blijven ressorteren onder het adoptierecht. 

Een algeheel verbod van het verschijnsel draag
moederschap acht ik juridisch-technisch niet goed mo
gelijk. Bovendien zou zo'n verbod - gelet op de aard 
van hetverschijnsel en dete handhaven norm-een wel 
erg vergaande vorm van betutteling inhouden. 

Mijn respect voor de menselijke uniciteit is eerder in 
dit artikel al vertaald in een afwijzing van een op 
winstbejag gerichte exploitatie van het menselijk voort
plantingsvermogen. Commercieel opererende draag
moeders en commerciële bemiddeling tussen draag
moeders en wensouders zijn hiermee onverenigbaar. 
Een wettelijk verbod acht ik op zijn plaats, ofschoon ik 
zeer wel besef dat de handhaving van een dergelijk 
verbod zijn grenzen kent. Voor het overige verwacht ik 
dat een zeer gedegen voorlichting aan aspirant-wens
ouders en -draagmoeders over alle aspecten van het 
draagmoeder- en wensouderscnap tot dusdanig wel
overwogen keuzen zal leiden, dat de nadelen beperkt 
zullen blijven. 

Respect voor de uniciteit van de mens impliceert ook 
materiële menselijke gelijkwaardigheid. Deze gelijk
waardigheid heeft weliswaar in tal van rechtsregels 
haar erkenning gevonden, maar kan zeker niet als 
volledig worden beschouwd . Op het stuk van het 
zoëven genoemde adoptierecht worden niet-hetero
sexuele samenlevingsverbanden achtergesteld ten op
zichte van gesanctioneerde heterosexuele sa
menlevingsverbanden. Mijn pleidooi voor handhaving 
van de juridische status quo ten aanzien van de essentie 
van het draagmoederschap gaatdaarom gepaard met 
de wens dat aan deze achterstelling een einde komt. 
Volledige gelijkstelling van beide soorten samenle
vingsverbanden als het om adoptie gaat, houdt ook in 
dat de aan de aspirant-adoptiefouders te stellen eisen 
gelijk behoren te zijn . 

Overigens zou een algehele verruiming van het 
adoptierecht o'p het vlak van de aan aspirant-adop
tiefouders te stellen eisen, wenselijk zijn . Deze eisen 
kunnen zeer wel op een wat minder supermenselijk 
niveau worden gebracht, zonder dat het adoptiefkind 
er schade van ondervindt. Een dergelijke verruiming 
van het adoptierecht heeft als bijkomend voordeel, dat 
ook op een positieve manier invulling wordt gegeven 
aan het streven het verschijnsel draagmoederschap te 
ontmoedigen. 
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