
 

 

 

 

Schriftelijke inbreng Stichting DuRF ten behoeve van het rondetafelgesprek rapport 

Staatscommissie Herijking Ouderschap de dato 26 januari 2017.  

De Stichting Dutch Rainbow Familyprofessionals (DuRF)*) heeft kennis genomen van het uitvoerige 

en goed onderbouwde rapport van de Staatscommissie.  

DuRF is verheugd over het rapport van de Staatscommissie. Het levert een wezenlijke verbetering op 

van de positie van kinderen in huidige en toekomstige regenbooggezinnen.  

Draagmoederschap 

De huidige situatie rondom draagmoederschap is zorgelijk. De Nederlandse wet- en regelgeving schiet 

tekort en biedt onvoldoende bescherming aan de betrokken kinderen, maar ook aan de draagmoeder, 

de eventuele eiceldonatrice en de wensouders. Draagmoeders die om altruïstische redenen 

(bijvoorbeeld een zus voor haar onvruchtbare zus of een vriendin voor een bevriend mannenstel) via 

laag-technologisch draagmoederschap een kind ter wereld brengen, moeten samen met de wensouders 

een moeizame en onzekere procedure doorlopen, emotioneel belastend voor alle betrokkenen. Voor 

hoog-technologisch draagmoederschap zijn er in Nederland alleen zeer beperkte mogelijkheden voor 

heterostellen. Veel wensouders nemen hun toevlucht tot het buitenland, dit leidt regelmatig tot een 

schending van de rechten van de betrokken kinderen en vrouwen, onnodige medische risico’s  en een 

onzekere situatie voor wensouders. Er zijn enkele landen (bijvoorbeeld een aantal staten in de VS) die 

hierop een positieve uitzondering vormen, maar deze procedures zijn extreem kostbaar en ook hier is 

de ontstaansgeschiedenis van het kind niet gewaarborgd op een wijze zoals dat bij draagmoederschap 

in Nederland mogelijk zou zijn.  

Nederland is niet in staat om de problemen in het buitenland te ondervangen. Nederland kan alleen 

maar (mede als alternatief voor het buitenland) het draagmoederschap hier ter lande goed regelen en 

een goede toetsing creëren voor de erkenning van draagmoederschap in het buitenland. Het is goed dat 

hierbij zowel het hoog-technologische als het laag-technologische draagmoederschap gelijk wordt 

gesteld. De aanbevelingen leveren een regeling op waarbij de belangen van alle betrokkenen worden 

gerespecteerd; niet alleen die van de wensouders maar ook van de draagmoeder, de eicel-donatrice en 

voorop het kind. DuRF ziet overigens nog wel graag extra aandacht voor goede voorlichting en 

counseling van eiceldonatrices.  



Door naast deze regeling het “kopen van kinderen” **) afzonderlijk strafbaar te stellen, liefst als 

universeel delict en ook betalingen aan de draagmoeder boven de toegestane compensatie strafbaar te 

stellen, krijgt het Openbaar Ministerie meer armslag om misstanden effectief aan te pakken.  

DuRF onderschrijft het advies op deze punten dan ook van harte. 

 

Meerouderschap en de feitelijk situatie 

DuRF-professionals begeleiden al jaren onder andere meeroudergezinnen. Er worden, al vóór de 

conceptie, na uitgebreide voorlichting, duidelijke schriftelijke afspraken gemaakt. De intenties en 

verwachtingen zijn op voorhand helder.  

Vóór er überhaupt sprake is van een zwangerschap bepalen de toekomstige ouders hoe zij de 

gezinsstructuur willen en kunnen vormgeven binnen de randvoorwaarden van maximaal 4 personen in 

aanvankelijk maximaal 2 huishoudens. Het is goed dat de commissie duidelijk aangeeft wat er 

geregeld moet worden in de meerouderschapsovereenkomst: Waar en wanneer is het kind bij wie? 

Hoe worden de kosten van de verzorging en opvoeding van het kind verdeeld? Wiens achternaam 

krijgt het kind? Wie informeert het kind over zijn of haar ontstaansgeschiedenis? En de onmisbare 

vragen: Op welke manier gaat men om met eventuele conflicten en hoe en wanneer kunnen afspraken 

worden aangepast? Het is essentieel dat het niet een knip-en-plak document vanaf het internet wordt, 

maar dat de wensouders van meet af aan goed worden voorgelicht en begeleid. 

Binnen de groep van intentionele meeroudergezinnen die vooraf een uitgebreide schriftelijke 

overeenkomst hebben opgesteld en daarbij ook zijn voorgelicht en begeleid, zien wij relatief weinig 

onderlinge problemen; zaken zijn geregeld!  

De kinderen groeien vaak op in een liefdevolle situatie waarin, vanaf de geboorte, de zorg wordt 

gedeeld. Mocht er toch een probleem op duiken, dan heeft het meeroudergezin een overeenkomst 

waarop teruggevallen kan worden. In de praktijk zien wij dat bij een echtscheiding van een van het 

meeroudergezin deel uitmakend stel, juist de andere alleenstaande ouder of het andere stel vaak een 

relativerende en bijsturende werking heeft. Bovenal vinden de kinderen in dat huishouden dan in ieder 

geval een rustige en reeds zeer vertrouwde omgeving. 

Er zijn overigens geen exacte cijfers bekend over het aantal echtscheidingen van stellen die deel 

uitmaken van meeroudergezinnen, maar het is goed om te bedenken dat steeds meer van deze 

gezinnen bestaan uit een mannenstel met één alleenstaande vrouw en dat het echtscheidingscijfer bij 

homomannen significant lager ligt dan bij heterostellen.  

Maar wat als er problemen ontstaan en er geen overeenkomst is opgesteld ?  

Het is moeilijk om een oplossing te vinden als je niet terug kan vallen op een helder kader. We zien 

dat probleem overigens ook terug bij de echtscheidingen van tweeoudergezinnen.  

Als de aanbevelingen van de Staatscommissie worden doorgevoerd dan doet dit probleem zich bij het 

meeroudergezin niet meer voor. Men start immers met een goede overeenkomst. 

De Staatscommissie geeft daarbij aan dat deze afspraken gemaakt moeten worden voor de inseminatie; 

dan worden de beslissingen nog niet beperkt door een zwangerschap. De rechter zal de overeenkomst  

ook toetsen. Registratie zorgt er bovendien voor dat het kind altijd zijn ontstaansgeschiedenis kan 

achterhalen. 



Ieder gezin is specifiek en uniek! De door de Staatscommissie gegeven stappenplannen voor 

meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap vormen de basis om, met het belang van 

kinderen voorop, een stabiele gezinssituatie en daarmee een goede ontwikkeling van de kinderen te 

borgen.  

Kinderen in meeroudergezinnen en geboren dankzij draagmoederschap hebben zowel feitelijk als 

emotioneel last van het feit dat tot nu toe de genetische band veelal zwaarder telt dan de intentie van 

het ouderschap en de daarbij behorende verantwoordelijkheid. De Staatscommissie waardeert beide 

gelijk en lost daardoor dit probleem op. Voor deze kinderen zijn er nu ook in de buitenwereld, geen 

“onzichtbare” ouders meer. 

Aandacht voor voorlichting 

Bij de invoering van de aanbevelingen van de Staatscommissie is goede voorlichting essentieel zowel 

voor de ambtelijke professionals, betrokkenen zelf, als voor een breed publiek. Toekomstige ouders 

moeten weten wanneer zij welke stappen moeten zetten en kinderen (en hun ouders) moeten niet 

steeds hoeven uitleggen dat je echt drie of vier ouders kunt hebben.  

Slotoverweging 

Het rapport van de Staatscommissie levert een goede basis op voor kinderen en al hun ouders in de 

21ste eeuw. DuRF hoopt dat de aanbevelingen van de Staatcommissie voortvarend worden 

overgenomen. 

 

*) DuRF is een platform voor regenbooggezin-professionals en beheert daarnaast een register waarin 

uitsluitend zeer ervaren regenboogprofessionals staan ingeschreven. Als particulieren en/of 

organisaties vragen hebben over het LGBTI+ ouderschap dan kunnen zij iemand uit het DuRF- 

register benaderen. Het werk van de professionals die in het register staan ingeschreven, houdt direct 

verband met regenbooggezinnen (homo & lesbisch ouderschap, co-ouders, transgender issues, 

draagmoederschap, meeroudergezinnen, kortom eigenlijk alle gezinnen die niet uitsluitend uit twee 

hetero-ouders en hun kind(eren) bestaan). DuRF verbindt de disciplines van notarissen, advocaten, 

mediators, psychologen, medici, paramedici en onder andere relatie- en gezinstherapeuten. 

**) terminologie afkomstig uit aanbeveling 63 van het rapport van de Staatscommissie Herijking 

Ouderschap 


