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HooFDSTUK I

ALGEMEEN
AFDELING 1
DOORBRAAK VAN DE MEDISCH BEGELEIDE VOORTPLANTING

1. Deze inleiding waarin deels het filosofisch, ethisch en medisch
kader wordt getekend, fungeert als noodzakelijke voorwaarde voor
de logische opbouw van het juridisch vervolg.
2. Sinds enige jaren worden op multidisciplinair niveau vraagstukken inherent aan de bio-ethische wetenschappen aandachtig bestudeerd.
Waar de belangen van kinderen in het geding zijn, laaien de hartstochten hoog op waardoor ,,de medisch begeleide voortplanting'' op
een uitgebreid discussieforum kan rekenen. Het discours is niet
begrensd tot de geprivilegieerde academische en politieke milieus. De
ethische dimensie verbonden aan de artificiele procreatie vertoont
een waaier aan schakeringen gaande van permissiviteit tot stringentie(l).
De massa wordt kunstig bespeeld via de alom tegenwoordige sensatiepers die een , ,Babelse verwarring'' creeert door misbruik te maken
van het medisch vocabularium en het juridisch instrumentarium.
3. Vooraf dienen we aan te stippen dat de medisch begeleide voortplanting nog steeds niet de infertiliteit behandelt, maar het ongewenst gevolg ervan (de kinderloosheid) compenseert.
Actueel kan men een falende kinderwens remedieren. Zij die met
fertiliteitsproblemen kampen moeten in aile vrijheid hun fundamentele keuze kunnen uitoefenen m.n. zich Iaten behandelen of de
onvruchtbaarheid accepteren!
Nog niet zo lang geleden postuleerde men dat het individu zijn
infertiliteit moest aanvaarden en zich diende te onthouden van de
ge'indiceerde behandeling(2). Deze berustende en louterende houding
(1) CHRISTIAENS, M., VANDERWEELE, C., ROLIES, J.J., ,Draagmoederschap; ethische
overwegingen", Justitiele Verkenningen, 1985, 65-94; REINDERS, J .S., HAMMERSTEINScHOONDERWOERD, W.C.E. en DoEK, J.E., Kunstmatige voortplanting. Recht en ethiek,
Publicatie van de Rechtskundige afdeling voor het Thijm genootschap, Zwolle, Tjeenk
Willink, 1989, 67 p.
(2) GREER, G., Het lot van de vrouw. De politiek van de menselijke vruchtbaarheid, Amsterdam, Meulenhof, 1984, 109.
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viel samen met het experimentele stadium waarin de procreatietechnieken zich situeerden. Naarmate de medische therapieen beter ontwikkeld raakten, en de resultaten van de medische verwezenlijkingen
succesvol bleken te zijn, steeg ook de aanvaarding van de medisch
begeleide voortplanting.
Een uitstekend voorbeeld van dit aanvaardingsproces is het toenemend gebruik bij medische indicatie van K.I.P. (kunstmatige inseminatie door partner)(3) en K.I.D. (Kunstmatige inseminatie door
donor). De acceptatie wordt impliciet verwoord in artikel 318 § 4
B.W.
4. Onderwerpen als seksualiteit en voortplanting zijn te lang met een
zweem van vals sentiment en nefaste taboes benaderd geworden wat
heeft geleid tot nodeloze ethische verwarring. Een realistische kijk
op het gebeuren laat toe een neutrale en los van elk waardeoordeel
geabstraheerde stelling in te nemen t.a.v. de gebruikte techniek of
een onderdeel ervan. Nieuwe wetenschappelijke verwezenlijkingen
zijn steeds het voorwerp geweest van contestatie, ongegronde vooroordelen en ongebreidelde weerstand.
We bevinden ons in een overgangsfase: de problematiek is bespreekbaar, pro's en contra's worden tegen elkaar afgewogen. Binnen
afzienbare tijd is wellicht iedereen verzoend met de begeleide voortplantingstechnieken en wordt de gerealiseerde vooruitgang als een
weldaad ervaren. De wetenschappelijke expansie is niet te stuiten,
hoogstens in banen te leiden. We kunnen ons beter nu reeds mentaal
en juridisch voorbereiden op de volgende ontwikkelingen.
5. De geneeskunde evolueert naar , une medecine du desir", i.e. wat
medisch-technisch in het bereik ligt kan op eenvoudige vraag van de
,patient-client" verstrekt worden(4). Deze idee toegepast op de
procreatie impliceert dat man en vrouw mogen en kunnen beslissen
over het krijgen van kinderen waar en wanneer en op de wijze die
zij of hij verlangt. Deze emancipatorische maatschappijvisie plaatst
de vrije keuze van de enkeling centraal, bovendien beschouwt men
de gestelde keuze als ethisch verantwoord. De overheid moet aan het
individu de vrijheid waarborgen om over zijn eigen biologisch potentieel (het Ieven, de procreatie, de dood) te beschikken. Bewijzen van
(3) De term K.l.P. (kunstmatige inseminatie door partner) is te verkiezen hoven de ingeburgerde term K .I.E. (kunstmatige inseminatie door echtgenoot). De K.I .-techniek moet niet beperkt
worden tot echtparen.
(4) DECLERCQ, B.J., ,Bio-ethiek en politiek", Vlaanderen Morgen, 1988, 7.
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deze emancipatorische benadering op levensbeschouwelijk vlak zijn
legio. Getuige hiervan in Nederland de openbaarheid van het euthanasiedebat(5). In Belgie is de nieuwe permissiviteit t.a.v. abortus,
homo- en lesbienne- problematiek en transseksualiteit(6) hiervan de
exponent.
We vertrekken van het standpunt dat in het technotronic-tijdperk(7)
het individu andere eisen stelt aan de kwaliteit van het Ieven. De
bevoogdingsdoctrine geconcretiseerd in stringente verbods- en gebodsbepalingen is onbetwistbaar op haar retour. lmmers, deze combatieve houding kenmerkt de slagkracht van de hedendaagse mens.
Het emancipatorisch streven vertrekt van de zelfdiagnose van het
individu, die via de techniek van ,informed consent" (volledig,
voorgelichte toestemming)(8) een positie inneemt t.a.v. het gesteld
probleem(9). Sommigen ervaren deze emancipatorische visie als elitair, nochtans zijn de familiale verhoudingen, zaak van allen, en zijn
ze als onderdeel van de samenleving onderhevig aan diepgaande
wijzigingen wat leidt tot gevarieerde stellingnamen vertrekkende van
de existentiele betrokkenheid van aile partijen. Het emancipatorische
streven kenmerkt zich door permissiviteit en ambieert de
zelfrealisatie van het individu dat zijn vrijheid permanent verbindt
aan verantwoordelijkheid( 10).
AFDELING 2
BIJZONDERE VORM VAN MEDISCH BEGELEIDE VOORTPLANTING:
HET DRAAGMOEDERSCHAP

6. Binnen het rijke aanbod van de nieuwe procreatietechnieken is het
draagmoederschap of de ter beschikkingstelling van de uterus ten
behoeve van derden een interessante problematiek(ll).
Deze originele wijze van kroostverwerving hangt enerzijds samen met
(5) RouEs, J. en PIJNENBURG, M., ,Euthanasierapport van de Nederlandse staatscommissie", Kultuurleven, 1985, 851.
(6) Antwerpen, 27 april 1988, R. W., 1988-'89, 614-616.
(7) TOFLER, A., De derde golf, Utrecht/ Antwerpen, L.J. Veen, 1989, 199-214.
(8) DUPUIS, H.M. en DE BEAUFORT, I.D., ,Informed Consent", inHandboek Gezondheidsethiek, DUPUIS, H.M. en DE BEAUFORT, I.D. (ed.), Assen/Maastricht, Van Gorum, 1988,
217-225.
(9) DE VRoEY, P. en VAN STEIRTEGHEM, A., ,Medische en ethische beschouwingen rond
menselijke vruchtbaarheidsbehandeling", VI. T. Gez., 1988, 153-160.
(10) F.W., ,Familierecht op drift?", F.J.R., 1983, 13-17; VAN NESTE, F., ,Afstamming
anno 1987", T.P.R., 1987, 1035 e.v.
(11) LITTLETON, C.A., ,Regulating reproduction: the limits of the law", Harvard Law
Bulletin, 1989, 32-33.
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de huidige ontwikkeling van medische spitstechnologie. Maar anderzijds bewijzen de geschiedenis en diverse antropologische studies dat
dit fenomeen teruggaat op een eeuwenoude traditie gesteund op een
diepgeworteld verlangen naar kinderen en het verzekeren van het
nageslacht(12).
7. Voor juristen leent het draagmoederschap zich tot enkele juridisch-technische onderzoekingen. Het draagmoederschap doet zowel
vragen van familie- (13) van verbintenissen- (14) als van strafrecht
rijzen.
In Belgie werd hieromtrent nog niet wetgevend opgetreden, ophefmakende processen werden nog niet gevoerd. Nochtans publiceren
kandidaat-ouders of -leenmoeders geregeld advertenties die zowel
vraag als aanbod betreffen, zodat het raadzaam is zich te bezinnen
over de eventuele gevolgen van de draagmoederpraktijk.
De studie van het draagmoederschap behelst de cruciale vraag naar
de toelaatbaarheid van en de toegang tot deze en ruimer tot alle
procreatietechnieken.
Dat het draagmoederschap onthaald wordt op gemengde gevoelens
is grotendeels te verklaren door het feit dat derden (artsen, medisch
personeel, psychotogen, sociaal assistenten, eicel-, sperma- en embryodonoren, ... ) zich actief mengen in het voortplantingsgebeuren.
Nochtans zelfs buiten enige artificiele procreatietechniek om is de
assistentie van derden-extranel reeds jaren een vaststaand feit(l5).
Zwangere vrouwen consulteren tijdens hun zwangerschap een gynaecoloog, onderwerpen zich aan prenatale controles, in uitzonderlijke
gevallen worden operatieve ingrepen op de foetus in utero uitgevoerd, tenslotte wordt bevallen in aanwezigheid van het voltallig
medisch team. Volgens sommigen is de mate waarin bijstand wordt
verleend doorslaggevend om de techniek al dan niet ethisch toelaatbaar te achten.
8. Uit de voorbereidende werken die uitmondden in de nieuwe
(12) BROSENS, I., ,Menselijkevruchtbaarheidenhaartoekomst", VI. T. Gez., 1988,147-148.
(13) BAETEMAN, G., ,De recente ontwikkelingen in het personen- en familierecht: tendensen
en kritische beschouwingen", Limb. Rechtsl., 1985, 221-234.
(14) BLACK, C., ,Legal problems of surrogate motherhood", New England Law Review,
1981, 373-395; ERICKSON, B.A., ,Contracts to bear a child", California Law Review, 1978,
611-622; HARRIS, L.E., ,Artificial insemination and surrogate motherhood- a nursery full
of unresolved questions", Willamete Law Review, 1981, 913-952.
(15) GIESEN, D., International medical malpractice law, Tiibingen, Paul Siebeck, 1988,
653-654.
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afstammingswetgeving blijkt dat de wens, tot integratie en regulering
van het draagmoederschap en ruimer gesteld van aile nieuwe procreatietechnieken duidelijk aanwezig was. Men was zich bewust van het
toenemend belang van de nieuwe methoden. Desalniettemin stelde
men vast dat de problematiek nog niet voldoende uitgekristalliseerd
was. Bovendien was het afstammingsontwerp toen reeds uitermate
complex, men opteerde ervoor aile probleemvelden gesteld door de
medisch begeleide voortplanting te ondervangen in aanvuilende en
sluitende wetgeving(16). Het.aanvullend wetgevend werk mag geenszins de huidige afstammingsregeling op losse schroeven zetten. De
gelijkheid van alle kinderen die pas recent werd gerealiseerd kan niet
opnieuw worden herdacht door een aparte categorie kinderen te
introduceren op basis van de aangewende procreatietechniek.
Wat de afstamming betreft, situeren de problemen zi~h vooral op het
vlak van het juridisch moeder- en vaderschap.
9. Ben preliminaire vraag, m.n. of de wetgever iiberhaupt moet
optreden en in welke mate hij de nieuwe technieken kan reguleren,
werd reeds expliciet beantwoord. Artikel318, § 4 B.W. is een grond
voor ruime acceptatie van de K.I.D.-techniek. In casu was de
bezorgdheid van de wetgever om voor alle participanten duidelijkheid te scheppen omtrent hun rechten en plichten doorslaggevend.
Deze argumentatie heeft strikt genomen slechts betrekking op de
K.I.D.-praktijk, nochtans staat niets de juridische onderbouw van
het draagmoederschap de lege ferenda in de weg. Het hoeft geen
betoog dat elke moeder het recht heeft haar kind te behouden,
desalniettemin kan het tevens maatschappelijk aanvaardbaar geacht
worden dat zij het kind na de geboorte kan afstaan aan (een)
derde(n). De kinderloze wensouder(s) kunnen op volstrekt geldige
wijze ,een kinderwens" formuleren(17). Het verlangen tot realisatie
van de kinderwens enerzijds en de volgehouden en expliciet gegeven
toestemming van de draagmoeder anderzijds om het wenskind af te
staan aan de wensouder(s) vormen elkaars legitiem complement.
Momenteel bestaat een juridisch vacuum dat aanspoort tot bezinning
en verdere studie metals inzet optimale oplossingen voor aile potentiele probleemgebieden.

(16) Gedr. St. Sen., 1984-85, nr. 904/2, Verslag I. STAELS-DOMPAS, 55.
(17) COESTER-WALTJEN, D., ,Rechtliche Probleme der fiir andere iibernommenen Mutterschaft", N.J. W., 1982, 2531-2532.
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AFDELING

3

JURIDISCHE EN TERMINOLOGISCHE AFBAKENING

10. Nauwkeurig en nauwgezet handelen noodzaakt het hanteren van
een complex en enigszins esotherisch begrippenapparaat waarbij de
flexibiliteit van de termen het te voeren discours bemoeilijkt. Ben
precieze afbakening en correcte definiering van de juridische problemen welke het draagmoederschap opwerpen is no dig voor de verdere
afhandeling van deze nog ,controversiele procreatietechniek".
Het juridisch aspect van deze studie wordt beperkt tot de privaatrechtelijke aspecten van de terbeschikkingstelling van de uterus. Daarnaast worden de juridische kanalen waarlangs men het draagmoederschap kan realiseren behandeld.
Om de logische opbouw van de uiteenzetting te respecteren, wordt
aangevangen met de terrninologische afbakening.
De nieuwe procreatietechnieken maken gebruik van een technische,
medische taal. Hun inpassing in het juridisch domein wordt bij
gebrek aan de vereiste medisch-wetenschappelijke kennis problematisch. Ben correcte aanwending van het begrippenapparaat noodzaakt een constante interactie tussen beide disciplines. Multidisciplinaire contacten lei den tot eenvormige interpretaties en definities.
Juristen moeten tevens op hun hoede zijn omdat de medische begrippen inhoudelijk fluctueren in functie van nieuwe wetenschappelijke
ontdekkingen.
Daarnaast moet gewezen worden op vertroebelende connotaties gelanceerd door de sensatiepers.
11. De populaire term, ,draagmoeder'' werd een tiental jaren gel eden
gei:ntroduceerd. Sindsdien werd de term in medisch-technische en
juridische publicaties overgenomen(l8).
In de Nederlandse rechtsliteratuur komen nog andere benamingen
voor zoals vervangmoeder, contractmoeder, gastmoeder, huurmoeder, leenmoeder, surrogaatmoeder, broedmoeder, donormoeder,
wegwerpmoeder, pseudomoeder, kunstmoeder ...
In de Franse rechtsliteratuur gebruikt men termen als mere de
remplacement, mere de substitution, mere porteuse, mere d'emprunt, mere par procuration, interim-mere, porteuse de foetus, pret
(18) DooYEWEERD, J., Draagmoeders: een inventarisatie van ontwikkelingen op het gebied
van draagmoederschap, Utrecht, Trezoor: W.G.U.-cahier, 3, 1986, 37 p.; ZIJLMANS, J.,
Draagmoederschap: rapport, Den Bosch, Landelijke Vereniging FIOM, 1985, 15 p.
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d'uterus, location d'uterus, la gestation pour le compte d'autrui,
location-ventre, vente en l'etat futur d'achevement ...
In de Anglo-Amerikaanse rechtsliteratuur duiken termen op als
surrogate mother, mother on loan, leased mother, foster mother ...
In de Duitse rechtsliteratuur spreekt men van Leihmutter, Ersatzmutter, Tragemutter, die fiir andere iibernommene Mutterschaft ...
De schakeringen in woordkeuze en de gesuggereerde connotaties
varieren naargelang de permissiviteit of stringentie waarmee men het
draagmoederschap wenst te benaderen.
Buiten het bestek van het draagmoederschap valt de situatie waarbij
een zwangere vrouw pas tijdens haar zwangerschap of na de geboorte
besluit om het kind af te staan of afspraken maakt ten behoeve van
(een) derde(n). Deze afstandsmoeders zijn geenszins gelijk te stellen
met draagmoeders, aangezien de eerste categorie vrouwen ofwel
ongewenst zwanger geworden zijn ofwel niet zwanger geworden zijn
met de expliciete bedoeling de baby onmiddellijk na de bevalling aan
de vraagouder(s) over te dragen.
12. Met de term , ,draagmoeder'' bedoelt men een vrouw die ten
behoeve van (een) derde(n) (de wensouder(s)) in haar uterus een
embryo laat ontwikkelen, deze zwangerschap uitdraagt en na de
bevalling het kind aan de wensouder(s) overdraagt. Om deze transactie in goede banen te leiden kunnen de partijen hun wederzijdse
verbintenissen in een geschreven overeenkomst opnemen.
De draagmoeder handelt op altrui:stische basis en recupereert maximaal de kosten voor zwangerschap en bevalling en een vergoeding
voor eventueel werkverlet.
Men gebruikt de term leenmoeder, huurmoeder wanneer de draagmoeder naast de vergoeding voor normale kosten van zwangerschap,
bevalling en werkverlet in hoofdorde een geldsom, een loon ontvangt
voor de terbeschikkingstelling van haar uterus en de gepresteerde
diensten.
13. Het concept draagmoederschap kan men verder opdelen in laagen hoogtechnologisch draagmoederschap(19).
Bij laagtechnologisch draagmoederschap wordt de draagmoeder
ge1nsemineerd langs , ,natuurlijke'' of artificiele weg met het semen
(19)
e.v.
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van de wensvader of een donor. Zij is leverancier van het ovum. Na
de bevalling wordt het kind afgestaan aan de wensouder(s)(20).
Deze eenvoudige vorm van draagmoederschap komt actueel het
meest voor, hij is gemakkelijk te realiseren via zelfinseminatie via
natuurlijke weg (zelden) of door tussenkomst van een verpleegkundige. Dit verklaart tevens waarom een verbod moeilijk afdwingbaar zal
zijn. Dergelijk verbod kan slechts een verschuiving veroorzaken van
een openlijke naar een ondergrondse draagmoederpraktijk.
In dit geval, treedt de draagmoeder op als vervangster van de
wensmoeder: zij is de bio-genetische en bio-fysiologische moeder van
het komende kind. In principe is deze vorm van draagmoederschap
precies het spiegelbeeld van de K.I.D.-praktijk: er is bier een biogenetische band met de wensvader terwijl bij K.I.D. een biogenetische band bestaat tussen moeder en kind. Deze thesis geldt wanneer
het semen effectief wordt afgestaan door de wensvader. Daarnaast
moet de wensmoeder om familierechtelijke relaties aan te knopen
met het wenskind bijkomend een adoptieprocedure voeren. De
K.I.D.-vader (binnen het huwelijk) krijgt automatisch het juridisch
vaderschap toebedeeld.
Bij hoogtechnologisch draagmoederschap maakt men vanuit medisch-technisch oogpunt gebruik van spitsreproductietechnologie
m.n. in vitro fertilisatie (I.V.F.) gevolgd door embryo-transfer
(E.T.)(21). De draagmoeder zal in casu na inplantatie van een
bevrucht ovum afkomstig van de wensmoeder of een eiceldonatrice
deze zwangerschap uitdragen met het oogmerk het kind na de bevalling aan de wensouder(s) af te staan. I.V.F., letterlijk bevruchting
onder glas, omvat de bevruchting buiten het moederlichaam van een
eicel en een zaadcel, voorafgaandelijk gepreleveerd van de respectievelijke vraagouder(s) of donoren. Na een geslaagde bevruchting
wordt het embryo ingeplant in de uterus van de gastmoeder. De
toepassing van deze geavanceerde techniek impliceert medische hulp
en gesofisticeerde apparatuur. De toevlucht tot een clandestiene
praktijk is bij deze vorm van draagmoederschap uitgesloten wat het
succes van een uitgevaardigd verbod verhoogt.
De leveranciers van het genetisch materiaal kunnen de wensouder(s)
zijn, bij absolute infertiliteit kan tevens een beroep worden gedaan
(20) RoBERTSON, J., ,Surrogate mothers: not so novel after all", Hastings Center Reports,
1983, 28-34.
.
(21) EDWARDS, R.G., ,Fertilization of human eggs in vitro: moral ethics and the law", The
Quarterly Review of Biology, 1974, 3-26; GIET, L., ,La fecondation in vitro et le transfert
embryonnaire", J.T., 1986, 69-74; VAN STEIRTEGHEM, E.A., ,Behandeling van onvruchtbaarheid door I.V.F. en E.T.", Tijdschrift voor geneeskunde, 1984, 67-74.
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op ovum- en spermadonoren. De draagmoeder vervult enkel de rol
van bio-fysiologische moeder; zij stelt louter en alleen haar baarmoeder voor bepaalde tijd m.n. de duur van de zwangerschap, ter
beschikking van de potentiele wensouder(s). In casu rijst de vraag of
men een onderscheid moet maken tussen enerzijds het geval waarbij
de draagmoeder zowel het vrouwelijk genetisch materiaallevert als
haar uterus ter beschikking stelt, en anderzijds het geval waarbij zij
louter en alleen de taak van incubator op zich neemt en het genetisch
materiaal afkomstig is van de wensouder(s) of van donoren? De
opvattingen en aanbevelingen hieromtrent lopen uiteen; ze zullen
later in de uiteenzetting behandeld worden.
14. Het draagmoederschap kan om niet of ten bezwarende titel
gebeuren (in casu spreekt men bij voorkeur over leenmoederschap)(22).
Het draagmoederschap om niet is zuiver altrui'stisch, de draagmoeder
recupereert van de wensouder(s) slechts de onkosten voor zwangerschap, bevalling en een vergoeding voor eventueel werkverlet. De
draagmoeder wordt doorgaans gelnspireerd door een geval van onvrijwillige kinderloosheid dat ze in haar omgeving heeft meegemaakt. Deze vorm van draagmoederschap blijft dan ook meestal
beperkt tot de enge familiale groep of de kennissenkring.
Bij het draagmoederschap ten bezwarende titel (leenmoederschap)
ontvangt zij bovenop de terugbetaling voor de onkosten van zwangerschap, bevalling en een vergoeding voor eventueel werkverlet in
hoofdorde een vergoeding of een loon voor de terbeschikkingstelling
van haar baarmoeder en voor de last van de bevalling.
Het leenmoederschap wordt door de enen ten volle geaccepteerd,
door de anderen afgedaan als strijdig met de openbare orde en goede
zeden, waarbij gerefereerd wordt naar gelnstitutionaliseerde kinderhandel en uitbuiting van labiele vrouwen.
Soms vergelijkt men het draagmoederschap met de afstand van bloed
en organen die in beginsel kosteloos is en waar men maximaal recht
heeft op een vergoeding voor eventuele reisonkosten en eventueel
werkverlet; kortom het mag geenszins aanleiding geven tot lucratief
gewin.
15. Finaal kan men het draagmoederschap catalogeren in functie
van de aangekleefde organisatievorm.
(22) ANNAS, G.J., ,Contracts to bear a child; compassion or commercialism?", Hastings
Center Reports, 1981, 23-24.
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De draagmoederconstructie kan tot stand komen tussen de hoofdbetrokkenen respectievelijk de wensouder(s) en de draagmoeder op
basis van individueel en spontaan initiatief.
Daarnaast kunnen diverse bemiddelaars actief medewerken aan de
totstandkoming ervan. De bemiddeling kan met commerciele bedoelingen(23), of zonder winstoogmerk functioneren. Deze bemiddelingsbureaus kunnen opgericht worden door prive-initiatief of ontstaan door overheidstussenkomst.
De term ,,bemiddeling'' in strikte zin suggereert het actieve optreden
door een persoon of een organisatie met de bedoeling het draagmoederschap te organiseren tegen betaling of om niet, waarbij de
hoofdbetrokkenen al of niet anoniem blijven(24).
Daarnaast kunnen ook artsen, gynaecologen, psychiaters, medisch
personeel, sociologen, advocaten, juristen, notarissen, jeugdrechters
in beginsel op louter adviserende basis hun medewerking aan het
draagmoederschap verlenen(25).
In Groot-Britannie en in Australie (in de staat Victoria) is elke
beroeps- of bedrijfsmatige bemiddeling door een , ,Surrogacy Arrangement Act" strafrechtelijk verboden. Een preciese afbakening van
de begrippen , beroeps- of bedrij fsmatige bemiddeling'' bleef achterwege wat leidde tot rechtsonzekerheid(26). In Frankrijk en WestDuitsland (Frankfurt) werd de oprichting van bemiddelingsbureaus
in de vorm van een handelsvennootschap geweigerd omdat het
vermelde commerciele doel niet beantwoordde aan de blanco begrippen ,de openbare orde en de goede zeden"(27). Nederland werd
onlangs geconfronteerd met de vestiging van dit uitgeweken Duitse
bemiddelingsbureau dat zich specifiek tot doel stelt een commercieel
forum te organiseren tussen draagmoeders en onvrijwillig infertiele
koppels(28). Aanzet tot draagmoederbemiddelingstoerisme? On(23) CoTTON, K. en WINN, D., Voor liefde en geld. Feiten, motieven en gevoelens omtrent
het commerciele draagmoederschap, Utrecht/Aartselaar, A.W. Bruna, 1986, 192 p.; KEANE,
N. and BREo, D., The surrogate mother, New York, Everest House Publishers, 1981.
(24) DERMAGNE, J.M., ,Les meres de substitution -La location de matrice: un nouveau
contrat?", Le Journal des Proces, 1984, 19.
(25) KILIAN, G.M., ,Draagmoeders en draagmoederschap in Nederland, een kennismaking",
Justitiele Verkenningen, 1985, 108-119; PARKER, P.J., ,Surrogaat-moederschap", Justitiele
Verkenningen, 1983, 9-11.
(26) HEIDA, A., ,De Engelse wet betreffende draagmoederregelingen", N.J. B., 1987, 12-14;
FREEMAN, M.D.A., ,After Warnock whither the law!", Current Legal Problems, 1986, 33;
SLOMAN, S., ,Surrogacy Arrangements Act 1985", New Law Journal, 1985, 978-980.
(27) PEDROT, P ., ,Associations -Meres porteuses", La Semaine Juridique, 1989, 2119021191; Trib. adm. Strasbourg, 17 juin 1986, J.C.P., 1987, II, 20719.
(28) WILLEMS, A. W .M., ,Commerciele bemiddeling bij draagmoederschap", F.J.R., 1989,
166-167.
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langs deelde de Nederlandse minister van justitie mee dat hij een
wetsvoorstel voorbereidt dat ,de beroeps- en bedrijfsmatige bemiddeling" uitgeoefend in bet kader van bet draagmoederschap strafrechtelijk zal beteugelen(29). ln Belgie geldt vooralsnog onverminderd bet legaliteitsbeginsel. Op dit ogenblik bestaat noch in bet
strafrecht noch in bet administratief recht enige regulering van de
commerciiHe bemiddeling bij draagmoederschap.

HOOFDSTUK II

PRIVAATRECHTELIJKE ASPECTEN
VAN HET DRAAGMOEDERSCHAP
AFDELING 1
SITUERING VAN DE GESTELDE PROBLEMATIEK

16. De medisch begeleide procreatietechnieken hebben .een aantal
, waarheden", zekerheden waarop bet afstammingsrecht is gebaseerd, ondermijnd(30). Deze hiaten werden vooralsnog niet ingevuld
zodat de individuele procreant geconfronteerd wordt met rechtsonzekerheid nopens de toekomstige afstamming van bet wenskind. Belgie
kent geen wetgeving op bet stuk van de nieuwe reproduktietechnologieen, met uitzondering van de nieuwe bepaling opgenomen in de
afstammingswetgeving artikel 318, § 4 B. W.
Artikel 318 § 4 B. W. heeft betrekking op de betwisting van bet
vaderschap: , ,Deze vordering is niet ontvankelijk wanneer de echtgenoot toestemming geeft tot kunstmatige inseminatie of tot een andere
daad die de voortplanting tot doel had, tenzij de verwekking van bet
kind niet bet gevolg kan zijn van die handeling''. De invoering van
deze grond van niet-ontvankelijkheid bij eventuele betwisting van
vaderschap(31) is een belangrijke innovatie en getuigt van aanvaarding van de nieuwe reproductietechnologie in bet ruimer perspectief
van de afstammingswetgeving. In eerste instantie refereert bet eerste
lid van dit artikellimitatief naar de techniek van K.I.D. De zinsnede
, , ... tot een andere daad die de voortplanting tot doel had ... '', heeft
(29) Aanh. Hand., II, 1988-1989, nr. 179; BROEKHUYSEN-MOLENAAR, A.M.L., ,De notitie
kunstmatige bevruchting en draagmoederschap, een discussiestuk", F.J.R., 1989, 31-32.
(30) DE RUITER, J., ,De waarheid, de gehele waarheid en niets dan de waarheid in het
afstarnmingsrecht?", in Met het oog op het belang van het kind, RooD-DE BoER, M. (ed.),
Deventer, Kluwer, 1988, 43-55.
(31) BAETEMAN, G., ,Het afstammingsrecht in Belgie", T.P.R., 1989, 1559.
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betrekking op de bevruchting op natuurlijke wijze door een derde
persoon met toestemming van de echtgenoot. In casu blijft de
vordering tot betwisting van het vaderschap ontvankelijk wanneer de
echtgenoot instemt met de geslachtsbetrekkingen die zijn vrouw
pleegt te onderhouden met een derde maar de desbetreffende echtgenoot geenszins zijn bijkomende toestemming gaf tot de zwangerschap die daarop volgde. Deze zinsnede bewijst opnieuw dat het
beleven van de seksualiteit wordt losgekoppeld van de procreatie.
Nochtans bewijst zij tevens dat de wetgever met de termen , ... een
andere daad die de voortplanting tot doel had ... ", niet de bedoeling
heeft gehad hieronder de nieuwe reproductietechnologie te laten
ressorteren. In de voorbereidende werken poneerde men op expliciete
wijze dat de potentiele interacties tussen de medisch begeleide voortplanting en het afstammingsrecht hun neerslag zullen vinden in
subsidiaire wetgeving(32).
17. Aanvullingen en of correctieven kan men slechts voorstellen
wanneer men vooraf de finaliteit en de grondslagen waarop het
huidige afstammingsrecht werd geconcipieerd in gedachte houdt. De
afstamming is een van de mechanismen waardoor de bio-sociale
volwassenwording van kinderen wordt gewaarborgd(33). De uitoefening van het juridisch ouderschap wordt primo toegekend aan de
personen die in, een gekwalificeerde bio-genetische relatie m.n. ,de
bloedband" staan tot dit kind. Bloedverwantschap is de grondslag
van de familierechtelijke betrekkingen tussen respectievelijk de ouder(s) en het kind. Wanneer de strikt bio-genetische en bio-fysiologische verwanten de zorg- en opvoedingstaken niet wensen op te nemen
vervalt het bio-genetisch criterium en wordt dit vervangen door een
cascaderegeling gesteund op ,de feitelijke beleving van de afstammingsrelatie".
Niettegenstaande de bloedband een zekere en direct vaststelbaar
criterium is, vindt de feitelijke beleving van de afstammingsrelatie
ruimschoots erkenning binnen het afstammingsrecht. Rechtsinstituten die met de afstamming vergelijkbare familierechtelijke verhoudingen vestigen zijn legio m.n. ,de adoptie" (waaronder de eenouder-adoptie en stiefouder-adoptie), ,de erkenning", ,de aanvaarding van het ouderschap" (vaststelling bij rechterlijke beslissing) en

(32) Gedr. St. Sen., 1984-85, nr. 904/2, verslag, I. STAELS-DOMPAS, 55.
(33) HEYVAERT, A., ,De afstamming langs vaderszijde buiten het huwelijk", in Het nieuwe
afstammingsrecht, SENAEVE, P., (ed.), Leuven/Amersfoort, Acco, 1987.
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tenslotte een indirecte wijze tot vaststelling van juridische verwantschapsbanden ,het bezit van staat".
Het belang van het kind wordt ruimschoots verzekerd wanneer een
evenwichtige en zekere continu'iteit zijn bio-sociale ontwikkeling
kenmer kt(34).
De biologische band geldt reeds eeuwenlang als absolute grondslag
van het afstammingsrecht, nochtans streeft men ernaar een onderscheid te maken tussen zij die verantwoordelijk ,zijn" voor de
geboorte van een kind en zij die verantwoordelijk ,willen zijn" voor
de opvoeding van datzelfde kind(35). Deze fundamentele maar differente keuzen zijn gelnstitutionaliseerd en hun synthese is niet langer
een afdwingbaar rechtsgoed.
Vanuit een emancipatorische visie kan deze doorgedreven abstractie
aanleiding geven tot het ontstaan van een nieuw rechtsinstituut m.n.
,het intentioned ouderschap". Familierechtelijke betrekkingen
worden dan geent op de loutere intentie van diegene die de normale
gevolgen van een afstammingsrelatie wenst op zich te nemen. Om de
rechtszekerheid niet in gevaar te brengen met dit impliciet moreel
bestanddeel, constitutief onderdeel van het juridisch ouderschap,
dient de loutere intentie geconcretiseerd in , ,de volgehouden en
expliciet geformuleerde intentie tot uitoefening van het juridisch
ouderschap", aanwezig te zijn.
Mutatis mutandis is ,K.I.D." een vorm van doorgedreven fictief
vaderschap. De expliciet gegeven toestemming van de echtgenoot is
naast het instituut van het huwelijk de enige en voldoende voorwaarde waarop het juridisch vaderschap is gegrond.
In menig opzicht is art. 318 § 4 B.W. een doorbraakartikel; het
torpedeert de absolute waarde van het biologisch verwekkerschap en
sluit aan bij het socio-affectief-educatief ouderschap. Het tijdstip
waarop de echtgenoot met K.I.D. instemt wordt gesitueerd in de
preconceptuele fase m.n. voor de aanvang van de ingreep. Op dit
ogenblik moet de initiele genese van het kind nog aanvatten. Het de
iure gevolgen hechten aan de preconceptuele instemming, met het
juridisch vaderschap als resultaat, bewijst de waardevolheid van de
fictie, in het belang van het kind, in het hoofdzakelijk op biologische
banden gebaseerde afstammingsrecht.

(34) SENAEVE, P ., ,Ret belang van het kind in het Belgische familierecht", in Met het oog
op het belang van het kind, RooD-DB BoER, M. (ed.), Deventer, Kluwer, 1988, 119-127.
(35) HAMMERSTEIN-SCHOONDERWOERD, W.C.E., Ouderschap anders gerege/d?, Zwolle,
Tjeenk Willink, 1988.
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18. De regels van de afstamming steunden tot voor kort op vaststaande biologische en natuurlijke gegevens. De conceptie had betrekking op de natuurlijke bevruchting van een ovum door een
sperma; de bevruchting ontstond door de natuurlijke geslachtsgemeenschap van man en vrouw en leidde naar een zwangerschap van
minstens 180 en hoogstens 300 dagen. Door de nieuwe procreatiemogelijkbeden worden deze gegevens gerelativeerd. Tbans kan de conceptie plaatsvinden zonder geslacbtsbetrekkingen; men kan een kind
baren verwekt met donormateriaal(36). Doorbraak in deze evolutie
was wellicbt de beschikbaarbeid van doeltreffende contraceptie die
de weg effende naar het beleven van de seksualiteit losgekoppeld van
de voortplanting(37). Vice versa wordt nu ook de voortplanting
losgekoppeld van de seksuele interactie. De biologiscbe processen
worden ontsluierd. Wat eens tot het monopolie van de natuur
behoorde, valt binnen de beredeneerde beslissing van elk individu.
Deze vooruitgang sluit aan bij de evolutieve ontvoogding van de
mens: exponent hiervan is , ,bet bewust en geengageerd ouderschap''.
De bestaande juridiscbe uitbouw van de filiatie sluit niet meer
volledig aan bij de vooropgestelde grondslag ,de bloedband"; ze
kenmerkt zicb als een bybridiscb recbtsinstituut. Terzelfdertijd
wordt onze maatscbappij gekenmerkt door een pluriformiteit van
samenlevingsvormen. De wetgever dient vervolgens een pluriform
afstammingssysteem te ontwikkelen met een veelbeid aan ouderschapsvormen. Nadeel van deze werkwijze is de complexiteit van de
uitgewerkte afstammingsregelingen en corresponderende rechtsgevolgen.
Het is geenszins de bedoeling om binnen bet afstammingsrecht een
totale omwenteling te veroorzaken.
Niets is minder waar: de grondslagen blijven ongewijzigd m.n. de
bio-genetiscbe afstammingsherkomst metals versoepeling de beperkte erkenning van de socio-affectieve relatie(38). De buidige vaststelling van de filiatie blijft bebouden en wordt aangevuld met de loutere
wilsuiting, de basis van bet ,intentioneel ouderschap". Deze wilsuiting kan zicb manifesteren op eender welk ogenblik in bet conceptieproces van bet toekomstige kind m.n. v66r de bevrucbting (in bet
geval van embryodonatie), gedurende gebeel de zwangerscbapsperio(36) DIERKENS, R., ,Artificiele filiatie", in Gezinsrecht, DELVA, W. (ed.), Gent, 1975,
367-368.
(37) DELVA, W. en DIERKENS, R., ,Enkele civielrechtelijke aspecten van contraceptie,
sterilisatie en kunstmatige inseminatie", T.P.R., 1974, 527.
(38) MEULDERS-KLEIN, M.T., ,Fondements nouveau du concept de filiation", Ann. Dr.
Louv., 1973, 310 e.v.
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de, vanaf de geboorte en dit onder opschortende voorwaarde van de
geboorte van een levend en levensvatbaar kind.
AFDELING

2

HET JURIDISCH MOEDERSCHAP DE LEGE LATA EN DE LEGE FERENDA(39).

19. Geen rechtsstelsel hoe progressief ook kon deze revolutionaire
ontwikkelingen op bio-medisch vlak voorzien. Aansluitend heeft de
wetgever geen passende en anticiperende regelingen voorzien. Bovendien bracht het Marckx-arrest de hervorming van het afstammingsrecht in een stroomversnelling zodanig dat de bio-medische technieken niet werden opgenomen in het huidig afstammingsconcept. De
recentste hervorming had tot doel ,aile" discriminaties tussen de
verschillende afstammingswijzen te elimineren. Deze nobele doelstelling werd zowel naar vorm als naar inhoud gerealiseerd(40).
De afstamming langs moederszijde kan op drie wijzen worden vastgesteld; ze zijn opeenvolgend van toepassing.
De basisregel is neergelegd in artikel 312, § 1 B.W., te lezen in
combinatie met het dwingend artikel57 B.W. Artikel312, § 1 B.W.
,Het kind heeft als moeder de persoon die als zodanig in de akte van
geboorte is vermeld". Dit artikel is de wettelijke concretisering van
het Romeinse adagium mater semper certa est. De verplichte samenlezing van art. 312, § 1 B.W. en art. 57 B.W. impliceert een strikte
verplichting tot opname van de naam van de bio-fysiologische moeder in de geboorteakte. Naar geldend recht is de vaststelling van het
juridisch moederschap een rechtsfeit gebaseerd op een biologisch
gegeven m.n. ,de vrouw die het kind negen maanden draagt en
vervolgens baart". Noch de herkomst van het genetisch materiaal,
noch de ontstentenis van ,de animus matris" t.t.z. de intentie om
het socio-affectief-educatief moederschap op zich te nemen, noch
enige wilsuiting, afspraak, contract om het kind na de geboorte af
te staan aan de wensouder(s) brengen hierin enige wijziging.
20. Op de basisregel voor vestiging van het juridisch moederschap

(39) GERLO, J ., ,De afstamming langs moederszijde en vaderszijde", in Afstamming en
Adoptie, BAETEMAN, G. (ed.), Brussel, Story-Scientia, 1987, 77-86; GERLO, J. en TRAEST,
G., ,De vaststelling van de afstamming", T.P.R., 1987, 1051-1136.
(40) HEYVAERT, A. en WILLEKENS, H., Beginselen van het gezins- enjamilierecht na het
Marckx-arrest- De theorie van het Marckx-arrest en haar weerslag op het geldend recht,
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 41-131.
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bestaan twee aanvullingen: de erkenning en de gerechtelijke vaststelling.
De moederlijke erkenning wordt geregeld in artikel 313, § 1 B.W.:
, ,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".
Gebrek aan vermelding van de naam van de moeder in de geboorteakte doet zich voor in de volgende hypothesen:
bij vondelingen, die door gelijk welke vrouw kunnen erkend worden;
een anonieme bevalling in het buitenland (Frankrijk en Groothertogdom Luxemburg), waarna de moeder het kind in Belgie kan erkennen(41); de succesvolle betwisting van de afstamming volgens de
geboorteakte ... Deze gevallen hebben gemeenschappelijk dat de
moederlijke afstamming niet automatisch vaststaat op grond van de
geboorteakte.
In laatste instantie kan het kind zijn toevlucht nemen tot de gerechtelijke vaststelling van het moederschap (artikel314lid 1 B.W.). Deze
kan een oplossing bieden wanneer een persoon geen juridische moeder heeft, zijn moederlijke afstamming onzeker is bijvoorbeeld wanneer het kind onder een valse naam is ingeschreven en het daarna niet
werd erkend door zijn werkelijke moeder.
In al deze gevallen is de bio-fysiologische waarheid doorslaggevend:
de band die bestaat tussen het kind en de vrouw die het kind baart
(de criteria zwangerschap-bevalling). De bio-fysiologische waarheid
refereert geenszins naar de genetische herkomst van het ovum.
21. De vrqegere vaststelling van de afstamming langs moederszijde

m.n. het bezit van staat werd niet meer opgenomen. Enerzijds is deze
vaststelling een afzwakking van de socio-affectieve-educatieve verwantschapsrelatie. Anderzijds wordt in een evengroot aantal gevallen de extreem bio-fysiologische waarheid (zwangerschap en bevalling) geofferd aan het bezit van staat van een persoon, de concretisering van het socio-affectief-educatief ouderschap.
Het afstammingsrecht draagt een permanente ambivalentie in zich.
Enerzijds werd via het Marckx-arrest het biologisch principe verstevigd, volgens welk fundamenteel is: kinderen zoveel mogelijk in
familierechtelijke relatie te brengen met de vrouw van wie ze afstammen en die terzelfdertijd de zorg- en opvoedingstaken ambieert.
(41) GERLO, J., o.c., 83.
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Anderzijds functioneert het juridisch begrip bezit van staat als een
passe-partout formule ter realisatie van het socio-affectief-educatief
ouderschap.
22. Het begrip , ,moederschap'' vertoont niet langer een eenheid; het
incorporeert een veelheid aan definities en eigenschappen waaraan
differente gevolgen kunnen worden gehecht.
V66r de toepassing op ruime schaal van spits- en gecombineerde
reproductietechnologie beantwoordde het basisbeginsel mater semper certa est geheel aan de realiteit. De vrouw wier naam wordt
opgenomen in de geboorteakte verenigt tevens alle hoedanigheden
om ook de juridische moeder te zijn. In de gevallen waarin zij het
juridisch moederschap niet wenst op te nemen blijft de optie om het
kind voor adoptie vrij te geven.
De in vitro bevruchting gekoppeld aan embryotransfer eventueel
gecombineerd met het draagmoederschap maakt het mogelijk de vier
hoedanigheden die het ,moederschap" samenstellen te dissocieren(42).
We worden geconfronteerd met niet minder dan vier vormen van
moederschap die ieder op hun beurt een originele bijdrage leveren
tot het wordingsproces van het kind. Achtereenvolgens gewaagt men
van de bio-genetische moeder, de bio-fysiologische moeder, de socioaffectieve-educatieve moeder(43). Daarnaast kent men een marginale vorm van moederschap de zoogmoeder en sterk aan belangwinnend de onthaalmoeder. Aan een van deze , ,moeders'' wordt door
de wet het juridisch moederschap toegekend.
De bio-genetische moeder: de vrouw die fungeert als leverancier van
het genetisch materiaal ,het ovum".
De bio-fysiologische moeder: de vrouw die een embryo in haar
baarmoeder tot ontwikkeling laat komen en na verloop van de
zwangerschapsperiode het kind baart.
De bio-fysiologische moeder in strikte zin stelt enkel en alleen haar
uterus ter beschikking gedurende de zwangerschap. De bio-fysiologische moeder in ruime zin is tevens leverancier van het ovum.
De socio-affectieve-educatieve moeder: de vrouw die de zorg- en
(42) HAMMERSTEIN-SCHOONDERWOERD, W.C.E., ,Ret kind en zijn ouder(S)", in Het
Huwelijk, Zwolle, Tjeenk-Willink, 1984, 109-11; TERRE, F., L 'enfant de l'esclave, gem!tique
et droit: des maternites pour autrui, Paris, Flanmarion, 1987, 181.
(43) STUMPF, A.E., ,Redefining mother: a legal matrix for new reproductive technologies",
The Yale Law Journal, 1986, 187-208.
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opvoedingstaken op zich neemt en in staat voor de bio-sociale
volwassenwording van het kind(44).
De zoogmoeder: de vrouw die een kind gedurende een bepaalde
peri odes voorziet van haar moedermelk. Dit begrip verwierf in vorige
eeuwen een sociaal-culturele dimensie in onze maatschappij. Elitaire
milieus besteedden hun kinderen uit en lieten ze zogen door een
min/baker. Sinds kort is dit begrip opnieuw onze samenleving binnengesijpeld. Het Islamitisch familierecht knoopt aan dit begrip
rechtsgevolgen m.n. de uitwerking van huwelijksbeletselen(45).
De onthaalmoeder: de vrouw die het kind gedurende bepaalde periodes opvangt. Sindskort kreeg dit begrip binnen het fiscaal recht een
bijzondere betekenis ,de geregistreerde onthaalmoeder".
Wat de zoogmoeder en de onthaalmoeder betreft het zijn bijzondere
vormen van het socio-affectief-educatief moederschap. Zij nemen
afgebakende zorg- en opvoedingstaken op zich op een bepaald
ogenblik.
23. Aan welke vrouw wordt op basis van het Belgisch familierecht
het juridisch moederschap toegekend? De bio-fysiologische moeder
verkrijgt op basis van het mater semper certa est-principe het juridisch moederschap. Noch de bio-genetische, noch de socio-affectieve-educatieve moeder kunnen voorafgaandelijk hun juridisch
moederschap consolideren. Enkel door een rechterlijke uitspraak de homologatie van de adoptie - wordt voor de socio-affectieveeducatieve moeder het juridisch moederschap geconstrueerd.
Twee begrippen m.n. ,birthmother" versus ,breedmother" staan
diametraal tegenover elkaar. Tot nu toe verleent men enkel aan het
begrip , birthmother" de iure rechtsgevolgen. Men dient veeleer te
streven naar de erkenning van de ,animus matris", het psychologisch of intentioneel moederschap(46), een instituut waaraan niet
aileen de facto maar ook de iure gevolgen moeten gehecht worden.
Het is duidelijk dat al deze vormen van moeders, allen differente
betrachtingen en houdingen poneren t.a.v. bet juridisch moederschap. Bij adoptie wordt de genetisch-fysiologische- en juridische
moeder vervangen door een andere vrouw die weliswaar louter op
basis van de animus matris gekoppeld aan het instituut adoptie het
juridisch moederschap zal verkrijgen.
(44) VAN NESTE, F., ,Afstamming Anno 1987", T.P.R., 1987, 1029.
(45) RooD-DE BOER, M., , ,Rechtsvragen met betrekking tot moederschap'', F. J.R., 1984, 35.
(46) JANSEN, I., ,Over afstamming en ouderrechten", N.J.B., 1985, 208.
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Bij de hoogtechnologische draagmoederconstructie worden de biologische eigenschappen opgesplitst. De genetische moeder Ievert het
ovum, de draagmoeder laat het embryo tot ontwikkeling komen en
baart het kind bij het beeindigen van de zwangerschap. De wetgever
vestigt het juridisch moederschap in hoofde van de draagmoeder
door toepassing van de moederschapsregel ongeacht, of zij bereid is
het socio-affectief-educatief moederschap uit te oefenen en ongeacht
de herkomst van het ovum (in casu is het ovum afkomstig van de
wensmoeder of de eiceldonatrice). Deze stelling geldt in het kader van
hoogtechnologisch draagmoederschap. Het laagtechnologisch
draagmoederschap brengt geen splitsing mee van de biologische
factoren desalniettemin ligt de uiteindelijke oplossing volledig in de
lijn van het hoogtechnologisch draagmoederschap.
24. Het beginsel mater semper certa est wordt slechts gerelativeerd
door de psychologische ingesteldheid van de draagmoeder. Zij koestert vanaf het tijdstip van de conceptie geen enkele ambitie om het
socio-affectief-educatief moederschap uit te oefenen, de animus
matris ontbreekt in hoofde van de draagmoeder. De opsplitsing
tussen enerzijds de terbeschikkingstelling van de uterus en anderzijds
de uitoefening van de animus matris creeert nieuwe horizonten in het
familierecht die eventueel juridische gevolgen hebben.
Het psychologisch moederschap veruiterlijkt door de animus matris
wint aan belang en eist juridische erkenning. Praktisch gezien worden diverse oplossingen voorgesteld die enerzijds een wijziging van
de criteria tot toekenning van het juridisch moederschap impliceren
en anderzijds een suppletieve regeling tot vaststelling van de afstamming van moederszijde suggereren.
Een eerste voorstel betreft het hoogtechnologisch draagmoederschap; men zoekt aansluiting bij het bio-genetisch criterium.
De uitgesproken voorkeur voor het genetisch moederschap kan men
in de praktijk realiseren door een procedure waarbij de wensmoeder
vanaf de bevruchting het juridisch moederschap van de draagmoeder
betwist louter en aileen op basis van haar genetische bijdrage aan de
procreatie. Na een succesvolle betwisting wordt de wensmoeder in
rechte erkend als juridische moeder(47).
Men kan ook meteen de genetische moeder als juridische moeder
beschouwen vanaf de bevruchting zonder formaliteiten (door een
eenvoudige verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand),
(47) LEFEVRE, C., ,La procreation medicalement assistee", J. T., 1986, 494.
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door op de regel mater semper certa est bij draagmoederscbap een
uitzondering te maken. Welke werkwijze men in de praktijk ook
volgt, bet effectief genetiscb verwekkerscbap is doorslaggevend bij
de toekenning van bet juridiscb moederscbap(48). Deze stelling werd
geformuleerd in West-Duitsland en in Zwitserland (voorstellen geformuleerd in bet kader van bet CAHBI)(49).
De oplossing is beperkt tot bet boogtecbnologiscb draagmoederscbap. Het is bovendien de ultieme erkenning van de doorgedreven
biologisering van de grondslagen van bet familierecbt.
De moederlijke erkenning wordt in casu gekarakteriseerd als waarbeidsbandeling (bet bewijs van een genetiscbe band), in tegenstelling
tot de vaderlijke erkenning die sinds de bervorming van de afstammingswetgeving geevolueerd is van waarbeidsbandeling naar recbtsbandeling.
Een tweede voorstel belt over naar loutere abstractie binnen bet
afstammingsrecbt en zoekt aansluiting bij de loutere intentie tot
uitoefenen van bet juridiscb moederscbap ,de animus matris" (de
vrouw die de psycbologiscbe ingesteldbeid vertoont wordt de juridiscbe moeder).
Het begrip animus matris overstijgt de oplossing gegeven door de
genetiscbe strekking binnen bet afstammingsrecbt. Zowel bet laagals boogtecbnologiscbe draagmoederscbap kan men op basis van de
animus matris realiseren. In deze tbeorie is de vaststelling van de
animus matris problematiscb in tegenstelling tot bet op genetiscbe
banden steunend moederscbap, waar bet bewijs van een louter
moreel bestanddeel wordt vervangen door exact mediscb-wetenscbappelijke metboden. Men kan eventueel, de intentie tot juridiscbe
moederscbap concretiseren en vorm geven in de boedanigbeid van
een volgebouden en expliciet gegeven toestemming om de verzorgings- en opvoedingstaken waar te nemen. De individuele wilsuiting,
weliswaar formeel bevestigd, is de basis van baar juridiscb moederscbap en vestigt op zicbzelf de afstammingsband.
Om eventuele problemen in de realisatie van de wilsuiting op te
vangen, suggereren sommigen een regeling analoog aan de adoptieprocedure( 50).
De creatie van een nieuwe recbtsinstelling ,de preconceptuele en/ of
(48) DE MuLDER, W., o.c., 859.
(49) MANDOFIA, M. en BUERGISSER, M., ,Les difficultes de reglementer la procreation
assistee", Deviance et Societe, 1989, 262-268.
(50) LAMPE, M.F., ,Procreation assistee. Problemes ethiques et juridiques lies au sort de
l'embryon. Statut de !'enfant a naitre", Rev. Trim. Dr. Fam., 1986, 132 en 135-143.
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de prenatale adoptie'' is geenszins emancipatorisch en gaat gepaard
met inmenging in de privesfeer van de procreanten. Daarenboven
dienen de grond- en vormvoorwaarden inherent aan de huidige
adoptieregeling nageleefd te worden. In hoofdorde dient men een
regeling uit te werken die een minimum aan grond- en vormvoorwaarden aan de betrokkenen oplegt. Tot zolang moet deze suppletieve oplossing verkozen worden boven de willekeur en rechtsonzekerheid die de afwezigheid van enige juridische structuur meebrengt(51).
25. Samengevat is, ongeacht de herkomst van het genetische materiaal, de vrouw uit wie het kind geboren wordt, steeds de moeder in
de juridische betekenis van het woord. In aile gevallen is de draagmoeder de juridische moeder, ook al heeft ze niet de bedoeling en
nooit de bedoeling gehad de animus matris, het socio-affectief-educatief of het moreel bestanddeel inherent aan de constituering van
het juridisch moederschap, uit te oefenen.
De draagmoeder kan haar opgedrongen juridisch moederschap
slechts beeindigen door verbreking van haar familierechtelijke banden met het kind en de simultane vestiging van familierechtelijke
betrekkingen tussen het kind en de wensouder(s).
De lege ferenda kan men het basisbeginsel mater semper certa est als
hoofdregeling behouden. Suppletief echter dient men een instituut
te redigeren dat minimaal aansluit bij een preconceptuele(52) en/ of
prenatale adoptie en maximaal de juridische acceptatie is van de
animus matris in ons recht.
AFDELING

3

JURIDISCHE KANALEN TER REALISATIE
VAN HET DRAAGMOEDERSCHAP

26. Realisatie van het draagmoederschap impliceert een totale integratie van het wenskind in het gezin van de wensouder(s).
Wat de begrippen , ,gezin'' en , , wensouder(s )'' betreffen moet gepleit
worden voor een niet limitatief gehanteerde beschrijving ingevuld op
basis van de individuele en ge'informeerde beslissing van de betrokkene.
(51) SENAEVE, P., ,Juridische aspecten van het draagmoederschap", VI. T. Gez., 1988,
247-258.
(52) SENAEVE, P., ,Juridische implicaties van nieuwe ontstaansvormen van menselijk Ieven",
R. W., 1985-86, 638-639.
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Op dit ogenblik kan men een sneile integratie bekomen via het
bewandelen van illegale kanalen (anonieme bevalling in het buitenland en verduistering van staat van het wenskind). Slechts via het
instituut voile adoptie, en in het bijzonder de eenouder-adoptie(53),
weliswaar tijdrovend, een weg geplaveid met talrijke hindernissen,
kan de wettelijke integratie van het kind gerealiseerd worden en
ontstaan gelijkwaardige familierechtelijke betrekkingen tussen de
betrokken partijen(54). De doelstelling van de wensmoeder is de
vestiging in haar van het juridisch moederschap met de daaraan
gekoppelde rechten en plichten. Het huidig juridisch arsenaal biedt
haar een aantal opties die echter niet allen in dezelfde mate tot
aanbeveling strekken.
27. De verduistering van staat(55). Aile mogelijke combinaties van
het draagmoederschap kan men via deze zijweg realiseren. Deze
illegale methode overstijgt aile juridische hindernissen die kunnen
ontstaan wanneer men het draagmoederkind wil opnemen in de
gezinssituatie van de vraagouder(s). Artikel 363 Sw. stelt: ,Met
opsluiting worden gestraft zij die schuldig zijn aan verduistering van
een kind, aan verwisseling van een kind met een ander, of aan
onderschuiving van een kind bij een vrouw die niet bevailen is, de
opdrachtgevers worden op dezelfde wijze bestraft". De concrete
verwezenlijking ervan is eenvoudig, na de geboorte van het kind
meldt de wensmoeder zichzelf als zijnde de moeder waaruit het kind
geboren werd. Haar naam wordt ingeschreven in de geboorteakte
door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Met het steilen van deze
frauduleuze handeling: de onderschuiving van een kind bij een vrouw
die er niet van bevailen is maakt de wensmoeder zich schuldig aan
,verduistering van staat van de pasgeborene"(56). Terzelfdertijd
maakt ze zich ook schuldig aan valsheid in geschrifte en wordt de
vaststelling van de burgerlijke staat van het kind verhinderd. Niettegenstaande het onwettige karakter van deze afstamrning van moederszijde is de , wensmoederlijke afstamming" niet Ianger voor
betwisting vatbaar wanneer het kind achteraf bezit van staat verwerft
(53) CASMAN, H., ,Adoptie, volle adoptie en verklaring van adopteerbaarheid", in Afstamming en Adoptie, BAETEMAN, G. (ed.), Brussel, Story-Scientia, 1987, 283-350.
(54) HEYVAERT, A., ,De nieuwe procreatietechnieken en de afstarnrningswet van 31 rnaart
1987", VI. T. Gez., 1988, 227-246.
(55) DREIFuss-NETTER, F., ,Le desir d'enfant face au droit penal", Rev. de Science Grim.
et de Droit Penal Comp., 1986, 285-290.
(56) RIGAUX, M. en TRoussE, P.E., Les crimes et les de/its du Code Penal, V, Brussel, 1968,
211-220.

667

t.a.v. de wensmoeder. Opnieuw moet het bio-genetisch-fysiologisch
criterium wijken voor het socio-affectief-educatief criterium tot vaststelling van de moederlijke afstami:ning. Enkel wanneer het bezit van
staat niet correspondeert met de naam van de vrouw die werd
opgenomen in de geboorteakte is de betwisting ontvankelijk. Men
moet bewijzen dat de vrouw wier naam werd opgenomen niet voldoet
aan het biofysiologisch criterium.
Bij ontstentenis van de bio-fysiologische band kan men het bewijs
leveren door alle middelen (artikel 312, § 2 B. W.).
Een nieuwe tweespalt binnen het afstammingsrecht wordt beslecht
op basis van de ge'institutionaliseerde moederschapsregel. De door
het Belgisch afstammingsrecht geprefereerde oplossing is een expliciete negatie van de solutie gesuggereerd door de Westduitse en
Zwitserse rechtsgeleerden die het genetisch criterium aankleven en de
herkomst van het ovum de iure wensen te valueren.
Een ander voorbeeld ter illustratie van de ingeslagen richting in
Belgie: wanneer het juridisch moederschap werd vastgelegd in de
geboorteakte op basis van het mater semper certa est-beginsel kunnen de medische procreatietechnieken I. V.F. en E. T. in beginsel geen
wijziging brengen in de mogelijkheid tot betwisting van het juridisch
moederschap zelfs als de eicel werd gepreleveerd van de wensmoeder
of een eiceldonatrice. Dat Belgie deze weg resoluut is ingeslagen is
enigszins verwonderlijk gezien de ontwikkeling van de genetische
vingerafdruk, die met absolute zekerheid de biogenetische afstamming kan determineren. De vaststelling van de bloedband kan plaatsvinden op een exacte en onbetwistbare wijze, door middel van de
genetische vingerafdruk. In principe opent dit de deur naar een
doorgedreven biologisering en de opheffing van alle ficties binnen
het afstammingsrecht. Het exact vaststellen van de bloedband weliswaar medisch-technisch mogelijk, wordt naar Belgisch recht getemperd door de feitelijke beleving van de afstammingsband geconcretiseerd in het bezit van staat.
De lege ferenda dient ons recht te evolueren naar de waardering van
de animus matris. Een louter moreel bestanddeel waaraan het recht
de iure gevolgen knoopt en bovendien totaal dissocierend werkt van
medisch-technische pseudo-waarheden.
28. Naast deze techniek die wetsontduiking stimuleert kan men ook
via het systeem van ,anoniem bevallen van de draagmoeder in het
buitenland" de afstammingswetgeving omzeilen. De anonieme bevalling in het buitenland m.n. in Frankrijk en in het Groothertogdom
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Luxemburg werd ingevoerd om abortus te beperken en de adoptabiliteit van deze kinderen te bevorderen. Vervolgens kan de wensmoeder
het kind erkennen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand of de
notaris. Deze moederlijke erkenning is betwistbaar voor zover ze niet
correspondeert met de biologische waarheid m.n. bij ontstentenis
van band tussen moeder en het uit haar geboren kind. Opnieuw is
de vordering tot betwisting van het juridisch moederschap onontvankelijk wanneer tussen de erkennende moeder en het kind een bezit
van staat is gegroeid.
Het bevallen ,sous le nom de X" werd bij ons ter sprake gebracht
maar de idee werd om emancipatorische redenen verlaten! Het niet
ontwijken van fundamentele en natuurlijke verantwoordelijkheden
wordt bij ons als een hoger goed beschouwd(57).
29. Bij ontstentenis van een geboorteakte kan de situatie van de
vondeling eenvoudig geregulariseerd worden, daar om het even welke
vrouw (de wensmoeder, de draagmoeder, de genetische moeder) dit
kind kan erkennen. Sterker nog, wanneer een overeenstemmend bezit
van staat wordt vastgesteld kan de moederlijke erkenning niet meer
betwist worden (art. 330, § 2, lid 2 B.W.).
30. Het socio-affectief-educatief ouderschap wint aan belang en
effent de weg voor een doorgedreven abstractie en evolutie naar de
juridische erkenning van het animusprincipe. Dit principe kan zowel
de animus matris als de animus patris aanduiden. Beide begrippen
kunnen in dezelfde mate en op basis van dezelfde principes aan
abstractie onderworpen worden.
31. Enkel de voile adoptie en in het bijzonder de eenouder-adoptie
impliceert de volledige opname van het kind in het gezin van de
wensouder(s) en is de lege lata in Belgit~ de enige weg om het
draagmoederschap juridisch te verwezenlijken. De recente wijziging
van het afstammingsrecht introduceerde de eenouder-adoptie. Sindsdien is de adoptie niet Ianger het monopolie van het gehuwde
heterogeen samengesteld echtpaar. De preliminair gestelde vraag
naar de toegang tot de procreatiemethoden wordt hiermede in emancipatorische zin beslecht. De introductie in het Belgisch afstammingsrecht van de eenouder-adoptie getuigt van een permissiviteit t.a. v. de
personen die het juridisch ouderschap kunnen waarnemen. De adop(57) Part. St., Senaat, 1976-77, nr. 954, 31, e.v.
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tie is niet !anger het monopolie van gehuwde heterogeen samengestelde paren; de enkeling die voldoet aan de grond- en vormvoorwaarden
gesteld door de adoptiewetgeving kan een aanvraag formuleren(58).
In Nederland wordt binnen afzienbare tijd de afstammingswetgeving
gewijzigd. Het definitieve wetsontwerp maakt de eenouder-adoptie
niet mogelijk!
32. De adoptie is essentieel een instelling die ,fictieve" verwantschapsbanden pleegt te scheppen: principieel steunt deze afstammingsband niet op bloedverwantschap.
Nochtans kan men tevens met regulariserende bedoelingen adopteren
d. w .z. het aanpassen van een bio-genetische realiteit die juridisch nog
niet werd gewaardeerd. Los van enige bio-genetische band kan men
via de adoptie de feitelijke toestand van het gezin waarin het kind
opgroeit juridisch vormen.
De participanten betrokken bij een gecombineerde procreatiemethode kunnen tussen zichzelf en hun wenskind enkel op basis van de volle
adoptie een volwaardige afstammingsband scheppen. Het nieuwe
artikel370, § 1, lid 1 B.W. poneert dat via deze techniek aan het kind
hetzelfde statuut wordt verleend, identieke rechten en plichten worden toegekend als wanneer het geboren zou zijn uit degene die het
ten volle heeft geadopteerd.
De wetgever heeft zich door het bio-fysiologisch criterium laten
leiden: de band die bestaat tussen de moeder en het uit haar geboren
kind. Slechts t.a.v. de vrouw kan de wetgever zich op dit criterium
steunen; wat de man betreft moet de wetgever zich noodgedwongen
baseren op het bio-genetisch criterium aangevuld met het toestemmingscriterium, in combinatie met het huwelijk (K.I.D.-praktijk).
33. De situatie van de artificiele procreanten valt niet te rijmen met
de finaliteit van het hervormde afstammingsrecht. De hervorming
wenste het beroep op de regulariserende adoptie te beperken(59);
immers het is onlogisch dat men een adoptieprocedure moet voeren
om juridisch vorm te geven aan een afstammingsrelatie die op basis
van bloedverwantschap reeds bestaat en feitelijk wordt beleefd. Met
opzet poneert men niet , ,een afstamming die door bloedverwantschap vaststaat", aangezien deze stelling enkel en alleen geldt t.a.v.
de wensvader die expliciet het draagmoederkind kan erkennen. De
(58)
(59)

670

CASMAN,
CASMAN,

H., o.c., 298.
H., o.c., 290-293.

wensmoeder blijft verstoken van de mogelijkheid om automatisch
familierechtelijke relaties aan te knopen met het wenskind. De toestand is des te schrijnender, bovendien worden de belangen van het
kind genegeerd wanneer enerzijds de vraagmoeder leverancier is van
het ovum en anderzijds de draagmoeder haar procreatieve samenwerking ab initio beslist te beperken tot de loutere terbeschikkingstelling
van haar uterus en annex diensten.
Wanneer men als toekomstige wensouder(s) de keuze heeft tussen de
adoptie en de erkenning opteert men logischerwijze voor de erkenning die zowel naar haar aard als in gevolgen het verst gaat.
Wat haar aard betreft is de adoptie constitutief, de erkenning declaratief(60); de uitwerking is bij de erkenning maximaal terwijl de
adoptie beperkingen incorporeert.
Het is geenszins de bedoeling het bestaande bio-fysiologisch criterium om te buigen in een bio-genetisch criterium. Deze pseudo-pragmatische oplossing zou slechts.partieel remedieren: voor de gevallen
waar de wensmoeder tevens genitrice is. Men komt van de regen in
de drop.
34. Uitgaande van de bestaande afstammingswetgeving blijft de
mogelijkheid om het draagmoederschap juridisch te onderbouwen
bestaan, enerzijds op illegale wijze via technieken als wetsontduiking
en wetsomzeiling en anderzijds op legale wijze via de voile adoptie.
In dit betoog is geen ruimte om de participanten illegale kanalen te
adviseren. De partijen kunnen enkel de legale wegen bewandelen,
weliswaar tijdrovend en niet in aile omstandigheden succesvol wat
betreft de verwezenlijking van de familierechtelijke banden. De te
nemen hindernissen varieren naargelang het persoonlij k statuut van
de gecontacteerde draagmoeder: gehuwd, ongehuwd; minderjarig,
meerderjarig; en naargelang de combinatie van de wensouder(s) een
ouderpaar: homo- of heterogeen samengesteld; eenouder: man of
vrouw. Daarnaast werkt de onlangs ingevoerde bedenktijd van twee
maanden die de beslissing tot afstand dient vooraf te gaan in het
nadeel van de participanten betrokken bij de realisatie van het
draagmoederschap.
35. Niettegenstaande deze nefaste maatregel, introduceerde het
nieuwe afstammingsrecht een techniek tot versoepeling van de adopteerbaarheid van verlaten kinderen. De wet met betrekking tot de
(60)

CASMAN,

H., o.c., 290.
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,verlating van een minderjarige" en de daaraan gekoppelde ,procedure tot verlatenverklaring van een minderjarige of tot vaststelling
dat de ouders kennelijk niet naar het kind hebben omgezien",
vereenvoudigt de adoptie van een ,verlaten" kind (artt. 343 tot en
met 370quater B.W. en art. 1237 bis Ger.W.).
De jeugdrechtbank vervult een cruciale rol,. in casu heeft zij de
bevoegdheid om een kind dat opgenomen werd door ,een persoon"
(anticiperend op de eenouder-adoptie), , ,een gezin of een opvangcentrum", en waarvoor de juridische ouder(s) gedurende het voorafgaande jaar kennelijk niet willen instaan, verlaten te verklaren. Aan
de jeugdrechtbank werd door deze wet een ruime beoordelingsbevoegdheid toebedeeld, zij geeft inhoud aan het begrip ,kennelijk niet
hebben omgezien".
Bovendien voorziet de rechtbank in de aanstelling van een voogd aan
wie wordt opgedragen de adoptie van het kind te organiseren. Het
is belangrijk te signaleren dat de aangeduide voogd de kandidaatadoptant zelf kan zijn. De procedure tot verlatenverklaring van een
minderjarige versoepelt de uiteindelijke opname van het wenskind in
het gezin van de wensouder(s).
36. De nieuwe regeling met betrekking tot de erkenning van het
overspelig kind a patre (art. 319bis B.W.), maakt de opname van
het draagmoederkind in het gezin van de wensvader eenvoudig.
Artikel 319 bis B. W. introduceert op expliciete wijze deze innovatie:
,Wanneer de vader gehuwd is en een kind erkent dat verwekt is bij
een andere vrouw dan zijn echtgenote, moet de akte van erkenning
bovendien bij verzoekschrift ter homologatie voorgelegd worden aan
de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van het kind. De
echtgenote van de verzoeker dient in het geding betrokken te worden.
De rechtbank behandelt het verzoek in raadkamer en hoort de
partijen en het openbaar ministerie. Zij wijst het verzoek tot homologatie af indien wordt bewezen dat de erkenner niet de vader is. De
erkenning wordt definitief vanaf de inschrijving van het vonnis van
homologatie in de rand van de akte van erkenning en heeft uitwerking vanaf de datum van het verzoekschrift".
De zinsnede ,, ... indien wordt bewezen dat de erkenner niet de vader
is, wordt het verzoek afgewezen ... " refereert opnieuw naar het
tastbaar genetisch criterium en poneert een afwijzing van het socioaffectief-educatiefvaderschap. Niettegenstaande deze beperking kan
de gehuwde man (de verwekker) familierechtelijke relaties (via de
erkenning) aanknopen met zijn draagmoederkind. Wanneer een
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ouderpaar heterogeen samengesteld de volledige integratie van het
kind wenst te bewerkstelligen kan de wensmoeder (echtgenote van de
verwekker-erkenner) vervolgens om stiefouder-adoptie verzoeken.
In Nederland werd de mogelijkheid tot aanvaarding (bij ons
erkenning) van het vaderschap door de gehuwde man uitgesloten. De
aanleiding tot weglating van deze vorm van aanvaarding zou eventueel de vrees kunnen zijn voor een al te grote toestroom van het
draagmoeder-kinderen debet(61).
37. Het hoeft geen betoog dat de zoeven geevoceerde technieken die
de integratie beogen van het draagmoederkind in het gezin van de
wensouder(s) amateuristisch zijn en geringe efficientie sorteren rekening houdende met het initiele doel: het aanknopen vanfamilierechtelijke betrekkingen vanaf de geboorte van het wenskind.
Subsidiair dienen we ,het sociaal ouderschap", gebaseerd op socioaffectieve-educatieve basis juridisch te institutionaliseren. Hie et
nunc, kan men het sociaal ouderschap omvormen in juridisch ouderschap. Nochtans zijn de te nemen hindernissen legio en de opgeworpen barrieres talrijk wat op zich reeds een negatie impliceert en een
juridisch waardeoordeel verbindt aan , ,het sociaal ouderschap''. Om
al deze redenen breekt men een lans voor de inpassing in het afstammingsrecht van de theorie van het sociaal ouderschap. Psychologische studies tonen aan dat niet de bio-genetische band maar wei de
socio-affectieve-educatieve band, de sociale relatie steunend op de
plicht tot opvoeding en verzorging, determinerend is in de relatie
ouder(s)-kind. Men voelt zich niet zozeer ,moeder" of ,vader"
omdat men het genetisch materiaal heeft verstrekt, maar wei omdat
men zich uit vrije wil verbonden heeft de affectieve en educatieve
verzorging van het kind waar te nemen(62).
Om deze idee kracht bij te zetten, tot slot een kernachtig citaat: ,Het
kind, dat in mijn huis leeft en groeit, is mijn kind" (63). Ben uitspraak
die op overtuigende wijze pleitbezorger is voor een doorgedreven
juridische vormgeving van het ,sociaal ouderschap".

(61) VLAARDINGERBROEK, P., ,Het nieuwe wetsvoorstel inzake het afstammingsrecht: rijp
voor geboorte", F.J.R., 1988, 230.
(62) DELVA, W.J., ,De wettige afstamming", T.P.R., 1975, 259.
(63) GULDIX, E., ,Artificiele afstamming of het recht in gebreke", VI. t. Gez., 1980-81, 2
en 32.
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RESUME
L'ENFANT ET SA (SES) MERE(S)
LA MATERNITE APRES PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE,
EN PARTICULIER PAR MERE PORTEUSE

Dans un premier chapitre, !'auteur appelle !'attention sur Ia multiplicite et Ia
diversite des concepts utilises dans Ia litterature juridique a l'endroit de Ia procreation medicalement assistee, en particulier Ia maternite par mere porteuse. II analyse
en detail l'utilite et Ia necessite d'une definition et d'une analyse correctes de
concepts tels que Ia maternite par mere porteuse ou par mere de substitution, Ia
maternite de substitution assistee en faible ou en haute technologie, le mode
d'organisation ou d'intervention utilise, et ce dans Ia perspective de futurs travaux
Iegislatifs eventuellement destines a completer ou optimiser Ia legislation sur Ia
filiation.
Dans un deuxieme chapitre, !'auteur etudie les aspects de droit prive de Ia maternite
par mere porteuse, plus specifiquement Ia maternite juridique, toujours au depart
de Ia legislation recemment reformee sur Ia filiation (1987).
L'influence des nouvelles techniques de procreation assistee n'est nullement restreinte. Le concept de maternite peut desormais couvrir des realites diverses. On distingue
les maternites bio-genetique, bio-physiologique, socio-affective et educative.
Jusqu'ici Ia maternite juridique est encore reconnue a Ia femme dont le nom est
indique dans l'acte de naissance sur base du principe mater semper certa est: Ia
dissociation potentielle n'est pas en soi une exception a ce principe. Au depart de
Ia constatation que Ia tres ancienne regie regissant Ia maternite se trouve parfois
contredite par Ia realite, il est possible de lege ferenda d'envisager Ia reconnaissance
de /'animus matris, !'introduction de Ia maternite psychologique ou intentionnelle,
une institution a laquelle il convient de reconnaltre de facto mais aussi de iure
certaines consequences. Pour l'avenir, Ia regie actuelle regissant Ia maternite peut
etre maintenue en ordre principal; a titre suppletif il convient de prevoir une
institution se rattachant a une adoption preconceptuelle et/ou prenatale.
Enfin, I' auteur met en lumiere les voies juridiques, tant legales qu'illegales, susceptibles de realiser Ia maternite par mere porteuse.
L'adoption pleniere (par un seul parent) permet d'etablir, dans un grand nombre
de cas, des liens de droit familial entre !'enfant ne d'une mere porteuse et le(s)
parent(s) d'accueil, mais cette voie prend du temps et n'est pas exempte d'obstacles.
L'auteur plaide des lors en faveur de !'institutionalisation et de !'integration juridique de Ia parente sociale dans !'ensemble du droit de Ia filiation.

ZUSAMMENFASSUNG
DAS KIND UND SEINE MUTTER (MUTTER)
DIE MUTTERSCHAFT NACH MEDISCH BEGLEITETER FORTPFLANZUNG,
INS BESONDERE DIE LEIHMUTTERSCHAFT

Im ersten Abschnitt wird die Verschiedenheit und das AusmaB des literar-juris-
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tischen Begriffsapparats in Bezug auf medisch begleitete Fortpflanzung und ins
besondere auf die Leihmutterschaft eindringlich behandelt. Der Zweck und die
Notwendigkeit fiir Begriffe wie Triigermutterschaft, Leihmutterschajt, gering- versus hochtechnologische Leihmutterschaft, Wahl der Organisationsform und Verrnittlung eine korrekte Analyse und Umschreibung zu geben, wird ausfiihrlich
erortert, vor allem im Zusammenhang mit kiinftigen legislativen Tiitigkeiten die eine
Ergiinzung und Optimalisierung der Abstammungsgesetzgebung beabsichtigen.
Im zweiten Abschnitt analysiert der Verfasser anschlieBend die privatrechtlichen
Aspekte der Leihmutterschaft, besonders die juristische Mutterschaft, und bezieht
sich dabei immer auf die neulich reformierte Abstammungsgesetzgebung (1987).
Der EinfluB der neuen Fortpflanzungstechniken unter Begleitung ist kaum zu
schiitzen. Der Begriff Mutterschaft kann in Zukunft unterschiedliche Ladungen
decken. Man unterscheidet die biogenetische, biofysiologische und sozial-affektive
und edukative Mutterschaft; vorliiufig wird die juristische Mutterschaft der Frau
deren Name in der Geburtsurkunde aufgrund des Prinzips , ,mater semper certa est''
erwiihnt wird, zuerkannt: die potentielle Dissoziation bildet an sich keine Ausnahme. Als Ausgangspunkt gilt die Tatsache, daB die althergekommene Mutterschaftsregel manchmal der Wirklichkeit Gewalt antut, und so kann ,de lege ferenda" die
Anerkennung des ,animus matris" erstrebt werden, die Einfiihrung der psychologischen oder intentionellen Mutterschaft, einer Institution mit der de facto aber auch
de iure Folgen verbunden werden miissen. Fiir die Zukunft kann in der Hauptordnung die bestehende Mutterschaftsregel erhalten werden, suppletiv muB eine Institution redigiert werden, die sich einer priikonzeptuellen und/oder priinatalen Adoption anschlieBt.
SchlieBlich werden die juristischen Kaniile zur Verwirklichung der Leihmutterschaft
durchleuchtet. Dabei werden sowohl die illegalen als die legalen Kaniile behandelt.
Uber die vollstiindige Adoption (Adoption durch einen der Eltern) konnen zwischen
dem Leihmutterkind und den Wiinscheltern (einem oder beiden) in einer Vierzahl
von Fallen familienrechtliche Bande geschaffen werden; dieser Weg erfordert allerdings einen graBen Zeitaufwand und ist nicht frei von Hindernissen. Darum tritt
der Verfasser fiir die juristische Integration und Institutionalisierung der sozialen
Elternschaft im umfassenden System des Abstammungsrechtes ein.

SUMMARY
THE CHILD AND ITS MOTHER(S)
MOTHERHOOD FOLLOWING MEDICALLY SUPERVISED REPRODUCTION,
IN PARTICULAR SURROGATE MOTHERHOOD

In Chapter 1, a far-reaching analysis is made of the variety and size of the conceptual
framework available in the legal literature which has been applied to medically
supervised reproduction, in particular surrogate motherhood. The need to give a
correct analysis and definition of concepts such as surrogacy, low-technology and
high-technology surrogacy, the type of organisation involved and mediation, are
extensively dealt with, especially in the light of future legislative activity which may
complement and improve the existing law relating to filiation.
In Chapter 2, the author analyses the private law aspects of surrogacy, more
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particularly the legal concept of motherhood, always in the light of the recently
amended legislation relating to filiation (1987).
The influence of recent supervised procreation techniques is quite considerable.
Henceforth, the concept of motherhood can cover various contingencies. A distinction is drawn between biogenetic, biophysiological and socially responsible and
educational motherhood; as matters stand, the status of mother is still, from a legal
viewpoint, attributed to the mother whose name appears on the birth certificate,
on the basis of the mater semper certa est principle: any possible dissociation does
not in itself constitute an exception to this rule. In the light of the fact that the
age-old motherhood rule is at times totally divorced from reality, an attempt can
be made to propose legislative changes by which the animus matris is recognized
and the concept of psychological or intentional motherhood is introduced, this being
an institution which has implications not only as of fact but also in legal terms. As
for the future, the existing motherhood rule may remain in its essence, but allowing
for the possibility of drawing up a framework which is related to adoption before
conception and/or before birth.
Finally, the legal means by which surrogacy can be realized are clarified. Both the
illegal and the legal channels are brought to light.
Full adoption (single-parent adoption) may serve in many cases to create family ties
between the surrogate baby and the intended parent(s): however, this road is a
protracted one and not free from obstacles. This is why the author advocates legal
integration and institutionalisation of social parenthood into the body of law
relating to filiation.

RESUMEN
EL HIJO Y SU(S) MADRE(S)
LA MATERNIDAD DESPUES DE UNA PROCREACION DIRIGIDA MEDICAMENTE
EN PARTICULAR LA MATERNIDAD SUSTITUIDA

En un primer capitulo, se enfoca la diversidad y la abundancia del conjunto de
nociones juridico-literarias utilizadas con respecto ala procreaci6n dirigida medicamente, especificamente la maternidad sustituida. Sobre todo a la luz de futuros
trabajos legislativos y eventualmente para completar y optimizar las normas reguladoras de la filiaci6n, se discuten detalladamente la utilidad y la necesidad de dar
un amilisis y una definici6n correctos de nociones tales como maternidad sustituida,
maternidad de alquiler, maternidad sustituida con un bajo grado frente a aquella
con un alto grado de utilizaci6n de tecnologias, forma de organizaci6n e intervenci6n inherentes.
En un segundo capitulo, el autor analiza seguidamente los aspectos de derecho
privado de la maternidad sustituida, mas especificamente la maternidad juridica,
siempre a partir de la legislaci6n de filiaci6n recientemente reformada (1987).
El impacto de las nuevas tecnicas de procreaci6n dirigida es importante. En lo
sucesivo, la noci6n de maternidad puede tener diferentes acepciones. Se distingue
la maternidad bio-genetica, bio-fisiol6gica, socio-afectiva y educativa; actualmente,
la maternidad juridica aun se confiere ala mujer cuyo nombre aparece en la partida
de nacimiento en virtud del principio , ,mater semper certa est'': la disociaci6n
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potencial no constituye en si una excepci6n a este principia. A partir de la comprobaci6n que la regia secular de la maternidad altera a veces la realidad, se puede aspirar
,de lege ferenda" al reconocimiento del ,animus matris", la introducci6n de la
maternidad psicol6gica o intencional, un concepto al que debe atenderse ,de facto"
pero tambien ,de iure". En el futuro, se puede mantener en su mayor parte la regia
existente de la maternidad; supletoriamente, habra que crear una noci6n que
corresponda a una adopci6n preconceptual y/o prenatal.
Finalmente, se enfocan los canales juridicos para la realizaci6n de la maternidad
sustituida. Se da una vista de conjunto tanto de los canales ilegales como de los
canales legales.
Mediante la adopci6n plena (adopci6n por padres unicos), se pueden crear, en gran
numero de casos, vinculos familiares legales entre en hijo de la madre sustituida y
la madre (los padres) deseante(s), aunque esta via es de larga duraci6n y presenta
varios obstaculos. Por esto, el autor rompe lanzas por la integraci6n e institucionalizaci6n juridicas de la paternidad (maternidad) social en el conjunto del derecho de
filiaci6n.
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