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In het weekend dat ik, ter voorbereiding van deze rede, begonnen was in de roman Red Clocks 

van Leni Zumas2 hoorde ik dat Ruth Bader Ginsburg was overleden3 en leek wat distopisch 

was bedoeld in het boek van Zumas opeens gevaarlijk dichtbij. Red Clocks gaat over een 

Amerika waar net de Personhood Amendment Act en de Every Child needs Two Act zijn 

ingevoerd. De eerste wet bepaalt dat een embryo een persoon is en abortus daarmee moord. 

De tweede wet bepaalt dat ieder kind recht heeft op twee ouders, waardoor ongehuwden 

niet meer kunnen adopteren of gebruik kunnen maken van donorzaad. Van ongehuwde 

vrouwen die zwanger worden, wordt verwacht dat ze hun kind afstaan aan een gehuwd stel. 

Ook scheiden is feitelijk niet meer mogelijk voor ouders want ieder kind heeft ten slotte twee 

ouders nodig. Dit alles vanuit het perspectief van het belang en de rechten van het kind, het 

kind heeft vanaf de conceptie recht op leven en in dat leven heeft het recht op verzorging en 

opvoeding door twee ouders. Red Clocks is net als The Handmaids Tale van Margaret Atwood4 

een feministische dystopie waarin vrouwen niet langer baas zijn over eigen buik, maar wat 

anders is in Red Clocks is dat de regelgeving is gebaseerd op een idee over wat in het belang 

is van het kind. Uiteraard is dit idee over het belang van het kind verweven met ideeën over 

de rol die vrouwen en mannen spelen in de maatschappij en wie uiteindelijk zeggenschap 

heeft over voortplanting en ouderschap. De heersende normen in de maatschappij bepalen 

hoe het belang van het kind wordt ingevuld en door welke lens we vervolgens naar kinderwens 

en ouderschap kijken. Dat dit binnen een maatschappij kan verschillen is evident, het 

1 Deze rede wordt later in artikelvorm in het Tijdschrift voor Privaatrecht gepubliceerd. 
2 L. Zumas, Red Clocks, New York: Little. Brown and Company, 2018. 
3 Ruth Bader Ginsburg overleed op 82-jarige leeftijd op 18 september 2020 en was tot aan haar dood rechter in 
het Amerikaanse Supreme Court. Zij heeft vele voor gelijke rechten vrouwen en minderheden relevante 
uitspraken en dissenting opinions geschreven. Voor een recent boek over haar leven verwijs ik naar J.S. De Hart 
Ruth Bader Ginsburg, Random House 2020. Ook de film over haar leven On the basis of sex uit 2018 is zeer de 
moeite waard. 
4 M. Atwood, The Handmaids Tale, 1985.  
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merendeel van de hoofdpersonen in Red Clocks is het niet met de ingevoerde wetgeving eens, 

maar uiteindelijk zijn het degenen die de wetgeving maken die bepalen hoe er door de ogen 

van het recht wordt gekeken naar kinderwens, ouderschap en het belang van het kind in die 

context.  

 

De interessante vraag is hier natuurlijk hoe deze normen tot stand komen en welk beeld van 

ouders, kinderen en ouderschap daaraan ten grondslag ligt. 

 

 Ik wil u de komende 45 minuten meenemen in dit onderwerp vanuit drie vragen: 

 

Hoeveel ouders mag je hebben volgens het huidige recht? 

Hoeveel biologische/genetische ouders kan je hebben nu en in de toekomst? 

Hoeveel ouders wil je hebben als kind? 

 

Ik hoop u tijdens deze reis iets te laten zien over hoe complex het ouder-kind recht inmiddels 

is geworden en dat het er in de toekomst waarschijnlijk niet eenvoudiger op wordt. De vraag 

die hierbij steeds weer naar voren komt is: wat is een ouder eigenlijk? De persoon die voor je 

zorgt? De persoon die je heeft gebaard? De persoon die je heeft verwekt? De persoon uit 

wiens geslachtscellen je bent ontstaan? De persoon die verantwoordelijk is voor jouw 

ontstaan? De persoon die je heeft gewenst? Soms hebben er veel personen aan het ontstaan 

van een kind bijgedragen terwijl er maar twee personen de bedoeling hebben om ouders te 

zijn, bijvoorbeeld bij draagmoederschap, waar een stel gebruik maakt van een gedoneerd 

embryo en een draagmoeder. Daar zijn in ieder geval vijf mensen bij betrokken: de twee 

wensouders, de draagmoeder, en de donoren van het embryo. Als de draagmoeder getrouwd 

is, kunnen dat er zelfs zes zijn. Toch biedt het recht maar plaats voor twee ‘ouders’ en moet 

er een keuze worden gemaakt tussen al deze betrokkenen. Omdat er hier maar twee mensen 

de intentie hebben om ouder te worden, ligt het voor de hand om voor de wensouders te 

kiezen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van het kind en het ook willen verzorgen. 

 

Het gaat allemaal prima met het kind in dit gezin, maar op een gegeven moment gaan de 

ouders uit elkaar. Na verloop van tijd krijgen beide ouders een nieuwe partner en ontstaan er 

twee nieuwe gezinnen waar het kind deel van uitmaakt. Er worden in beide gezinnen nieuwe 
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kinderen geboren, half-siblings van het kind. Wat is de positie van deze nieuwe volwassenen 

in het leven van het kind? En stel nu dat het allemaal erg uit de hand loopt tussen de 

gescheiden ouders en het kind de laatste zes jaar van zijn jeugd in een pleeggezin opgroeit? 

Wat is dan de positie van deze pleegouders ten opzichte van het kind? Allemaal vragen die 

spelen in zowel België als Nederland (maar uiteraard ook elders in de wereld).5 In België is 

deze vraag weer heel actueel geworden na het onderzoek naar interlandelijke adoptie dat 

recent is gepubliceerd.6 Er bestaan in België beperkte mogelijkheden voor meerouderschap 

door gewone adoptie die met name door stiefouders worden gebruikt, maar ook in andere 

gezinscontexten een rol zou kunnen spelen.7 In Nederland heeft de Staatscommissie Herijking 

ouderschap zich in 2015-2016 over de bovenstaande deze vragen gebogen. Deze 

Staatscommissie heeft voor al deze vormen van meerouderschap wetswijzigingen voorgesteld 

om deze ‘nieuwe’ ouders een plekje te geven in het recht, onder strikte voorwaarden 

uiteraard. 

 

Het meest vergaande voorstel betreft het invoeren van meerouderschap voor intentionele 

meerouderschapsgezinnen. Deze intentionele meerouderschapsgezinnen, bestaan 

bijvoorbeeld uit twee stellen die samen kinderen willen of een persoon en een stel dat samen 

kinderen wil. Maar het kan uiteraard ook om een polyamoreus stel gaan dat een kind wil 

krijgen en opvoeden, zoals in het boek Three dads and a baby van Ian Jenkins.8 Maar goed, 

wat belangrijk is, is dat zij voor de conceptie van het kind met elkaar besluiten om samen een 

kind op te voeden en hier ook afspraken over maken. De Staatscommissie stelde voor om deze 

meerouders allemaal eenzelfde status te geven, waardoor het kind bij geboorte drie of vier 

juridische ouders met ouderlijk gezag zou kunnen hebben. 

 

 
5 Zie voor België bijvoorbeeld de oratie van I. Boone Gedeeld geluk: ouderschap in intentionele 
meeroudergezinnen, Intersentia 2016. Zie bijvoorbeeld ook D. Cutas, ‘The composition of the family’ in A. 
Gheaus et al., The Routledge Handbook of the philosophy of childhood and children, London-New York: 
Routledge 2020, p. 191-201. 
6 Expertenpanel inzake interlandelijk adoptie, Eindrapport, 14 augustus 2021. 
https://www.opgroeien.be/sites/default/files/documents/expertenpanel-interlandelijke-adoptie-eindrapport-
met-aanbevelingen.pdf 
7 Zie voor meer informatie ondermeer het rapport van K. Sikorska, t. Kruger en F. Swennen, et al voor de 
Staatscommissie Herijking Ouderschap, Meerouderschap en meeroudergezag, Universiteit Antwerpen 2015 en 
de dissertatie van N. Cammu, Multi-parenthood, kinship terminologie and the role of law, verdedigd op 29 juni 
2020 te Antwerpen. 
8 I. Jenkins, Three dads and a baby, Cleis Press, 2021. 
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De Staatscommissie onderbouwt haar voorstel voor juridische erkenning van intentioneel 

meerouderschap als volgt: 

 

“De Staatscommissie meent dat, als meer dan twee personen weloverwogen de keuze maken 

om met elkaar een kind te verzorgen en op te voeden en dat ook daadwerkelijk doen, er geen 

goede reden is om het kind niet dezelfde bescherming van zijn feitelijke positie te geven als 

die kinderen in een gezin met één of twee ouders hebben. De Staatscommissie acht het 

wenselijk dat de regeling van het verwantschapsrecht (onder de huidige wettelijke regeling 

aangeduid met de term afstammingsrecht) aansluit bij de maatschappelijke werkelijkheid, ook 

al betreft het – zoals ook is onderkend in het algemeen deel van dit hoofdstuk – vooralsnog 

een relatief kleine groep. De Staatscommissie memoreert hetgeen zij hiervoor reeds 

vaststelde, dat de keuze om een kind te krijgen is ingegeven door de wens van de ouder(s) en 

dat de wens om een kind groot te brengen in beginsel mooi en positief is.”9  

Ook hier geeft de Staatscommissie, (net als de overheid in Red Clocks) invulling aan het belang 

van het kind, namelijk dat het kind in een meeroudergezin recht heeft op dezelfde 

bescherming van diens feitelijke positie als kinderen in een gezin met een of twee ouders en 

dat het recht dus aan moet sluiten bij de maatschappelijke werkelijkheid. Bovendien zet de 

Staatscommissie heel duidelijk een beeld neer van ouders met een kinderwens dat 

contrasteert met het beeld dat in het maatschappelijk debat soms naar voren komt.   

 

Van de voorstellen gedaan door de Staatscommissie voor kinderen die in hun leven met meer 

dan twee ouders/verzorgers te maken hebben (meerouderschap voor intentionele 

meeroudergezinnen, meeroudergezag voor stiefgezinnen en eenvoudige adoptie voor 

pleeggezinnen) heeft de wetgever tot nu toe geen enkel voorstel overgenomen. In plaats 

daarvan heeft de wetgever gekozen voor een ‘one-size-fits-all’ benadering in de vorm van 

deelgezag voor eventuele extra verzorgers in het leven van het kind. Deze verzorgers mogen 

meepraten over de dagelijkse verzorging van het kind, maar waar het om grotere beslissingen 

 
9 Kinderen en ouders in de 21ste eeuw, Rapport van Staatscommissie Herijking Ouderschap, Den Haag 2016, p. 
429. Zie ook: N. Cammu, Naar een juridisch verankering van meerouderschap en meeroudergezag, de stand 
van zaken in België en Nederland, Pedagogiek, 2018/38:2, I. Boone, ‘Meerouderschap en meeroudergezag; 
raakt Nederland de tel kwijt?’ FJR 2017/27 en M.J. Vonk, ‘Zijn alle gezinnen gelijk? Een nadere analyse van de 
voorstellen van de Staatscommissie Herijking ouderschap over de juridische verankering van het 
meerouderschap’, Ars Aequi, oktober 2017.  
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gaat, zoals een medische behandeling of schoolkeuze, hebben ze feitelijk geen stem. In geval 

van onenigheid beslissen namelijk degenen die volledig gezag hebben over het kind. Dit doet 

mij sterk denken aan de positie die moeders hadden in het verleden: je mag zorgen en 

meepraten, maar uiteindelijk beslist de vader.  

 

Aan deze keuze voor deelgezag van de wetgever ligt ook een beeld van ouders en kinderen en 

een invulling van het belang van het kind ten grondslag:  

 

“Het kabinet stelt het belang van het kind ook voorop [net als de Staatscommissie] en is van 

oordeel dat een toename van het aantal personen met uitgebreide rechten tot een kind, kan 

leiden tot een toename van het aantal conflicten rond dat kind. De ervaringen rond escalaties 

bij problematische scheidingen leert dat deze situaties en de daaruit voorvloeiende 

loyaliteitsconflicten uiterst belastend kunnen zijn voor kinderen. De vrees dat 

ouderschapsrechten voor meer dan twee personen leiden tot meer conflicten betreft primair 

het meeroudergezag, maar raakt ook het meerouderschap.”10  

 

Waar de Staatscommissie het belang van het kind op erkenning van de feitelijke situatie en 

een positieve houding tegenover het willen krijgen en opvoeden van kinderen centraal staat, 

positioneert de regering meerouderschap en -gezag in het discours over complexe 

scheidingsproblematiek. Dan denken we meteen aan eindeloos procederende ouders, 

ernstige lange-termijn gevolgen voor kinderen en de inzet van 

kinderbeschermingsmaatregelen. Althans dat doe ik dan.  

 

Maar waar komt dit beeld vandaan en is het zinvol dit beeld als leidend te nemen bij 

beslissingen over meerouderschap en meeroudergezag zoals voorgesteld door de 

Staatscommissie. Dat lijkt mij niet. Waarom niet? Er kunnen uiteraard conflicten ontstaan 

tussen ouders. Bovendien is meerouderschap complex. Maar we weten niet of het risico op 

conflicten groter is als er meer ouders zijn en deze ouders ook daadwerkelijk rechten en 

plichten hebben. Er ontstaan ook conflicten tussen zogeheten ‘voorbank ouders’ (ouders met 

 
10 Concept Memorie van Toelichting bij de Wet deelgezag, p. 5, https://www.internetconsultatie.nl/deelgezag 
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rechten en plichten) en ‘achterbank ouders’ (ouder zonder of met minder rechten en 

plichten).  

 

We weten wel dat verreweg de meeste ouders die scheiden de zaken redelijk tot goed weten 

te regelen en dat bij ongeveer tien tot vijftien procent van de scheidingen complexe 

scheidingsproblematiek ontstaat. De meningen zijn verdeeld over welke ouders een groter 

risico lopen om in een complexe scheiding terecht te komen. Maar we weten wel dat het 

huidige echtscheidingssysteem aan de verergering van conflicten tussen ouders lijkt bij te 

dragen.11  

 

Het is zeker belangrijk aandacht te hebben voor de mogelijkheid dat er conflicten ontstaan 

tussen ouders en hoe het huidige conflictbeslechtingssyteem bijdraagt aan het in stand 

houden of verergeren van conflicten, maar meerouderschap min of meer op één lijn zetten 

met complexe scheidingen is niet zinvol en doet af aan de geleefde realiteit van kinderen en 

ouders in deze gezinnen.  

 

Wat is dan wel zinvol? Accepteren dat kinderen opgroeien in gezinnen met meerdere 

ouderfiguren, of wel omdat dit van het begin af aan de bedoeling was van ouders, of omdat 

ouders na scheiding een nieuwe partner in het leven van het kind hebben ingevoegd of omdat 

het kind om wat voor redenen dan ook (deels) door pleegouders wordt opgevoed. En 

accepteren dat het vasthouden aan een twee-ouder model niet reëel is, nu het toekennen van 

rechten en plichten inmiddels gebaseerd is op een mengeling van baren, verwekken, zorgen 

en wensen.  

 

Laten we nog even naar de herkomst van het twee ouder model kijken. De presumptie van 

biologische verwantschap is heel lang de enige grondslag geweest voor het afstammingsrecht. 

Het betekende dat een kind een moeder en een vader kan hebben en dus hooguit twee ouders 

in totaal. Inmiddels kan een kind in Nederland en België ook twee moeders hebben waarbij 

het juridisch ouderschap van de tweede moeder niet ontstaat op grond van biologische 

verwantschap maar op grond van intentie – de bedoeling om ouder te worden. De 

 
11 Zie bijvoorbeeld Antokolskaia et al, Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding: een 
rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk perspectief, WODC 2019. 
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mogelijkheid om via het afstammingsrecht twee vaders te krijgen, bestaat nog niet, dat kan 

vooralsnog alleen via adoptie. Dit komt doordat de geboortemoeder altijd de juridisch moeder 

is van het kind dat zij baart en deze juridische band alleen door middel van adoptie kan worden 

doorgesneden.  

 

De persoon die het kind baart is de spil van het afstammingsrecht! 

 

Daarnaast hangt het antwoord op de vraag wie de tweede plek als ouder in kan nemen af van 

de relatie die de geboortemoeder met deze persoon heeft. Wordt het kind geboren binnen 

het huwelijk of geregistreerd partnerschap van de moeder met een man, dan is deze man van 

rechtswege de juridische vader van het kind. Wordt het kind geboren binnen het huwelijk of 

geregistreerd partnerschap van de moeder met een vrouw, dan kan deze vrouw van 

rechtswege de juridische moeder worden van het kind als er aan een aantal bijkomende 

voorwaarden is voldaan. Wordt het kind niet geboren binnen een huwelijk of geregistreerd 

partnerschap, dan heeft het in eerste instantie alleen een moeder en kan het een tweede 

ouder (vader of moeder) krijgen door middel van erkenning of gerechtelijke vaststelling 

ouderschap. De Belgische regeling lijkt sterk op de Nederlandse, zij het dat de gehuwde duo-

moeder in België niet aan extra eisen hoeft te voldoen om van rechtswege juridisch ouder te 

worden. 

 

Het volgende voorbeeld laat zien wat dit betekent: 

 

De met elkaar samenwonende Anna en Sarah willen allebei graag een kind opvoeden. Hun 

goede vriend Thomas heeft ook een kinderwens. Met z’n drieën besluiten ze een kind te krijgen 

en op te voeden. Ze willen graag alle drie aan het tot stand komen van de zwangerschap 

bijdragen en doen het volgende: Anna zal het kindje dragen, Sarah levert de eicel en Thomas 

levert de zaadcel. Op het moment dat de baby wordt geboren is Anna de juridische moeder 

(ook al heeft ze niet de eicel geleverd - zij heeft het kind gebaard). Sarah en Thomas zijn geen 

van beide juridisch ouder van rechtswege, ook al hebben zij de eicel en de zaadcel geleverd. 

Slechts een van hen kan het kind met toestemming van Anna erkennen, terwijl ze graag allebei 

juridisch ouder willen worden en allebei genetisch aan het kind hebben bijgedragen (in 

tegenstelling tot Anna).  
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Door ontwikkelingen in medische voortplantingstechnieken (in dit geval IVF waarbij een eicel 

buiten de baarmoeder wordt bevrucht) is er een onderscheid ontstaan tussen genetisch 

moederschap (het leveren van de eicel) en biologisch moederschap (het baren van het kind). 

Dit maakt het mogelijk dat twee vrouwen een bijdrage leveren aan het ontstaan van het kind. 

Maar een kind kan nog altijd maar twee juridische ouders hebben (baren en leveren van de 

eicel). Er is dus geen plek voor alle drie. 

 

Nog een ander voorbeeld waaruit blijkt dat het ouder-kind recht niet alleen gevolgen heeft 

voor de relatie tussen ouders en kinderen, maar ook voor de relatie tussen kinderen onderling 

en de familie in bredere zin: 

 

Twee samenwonende stellen, Arjan en Kees en Simone en Laura willen samen kinderen krijgen 

en opvoeden. Ze besluiten het volgende te doen, Simone wordt zwanger van Arjan (via 

kunstmatige inseminatie) en Laura wordt zwanger van Kees (via kunstmatige inseminatie). Als 

de kinderen worden geboren zijn hun geboortemoeders hun enig juridische ouders en is er nog 

plek voor een tweede juridische ouder. Ze kiezen ervoor om Kees en Arjan hun biologisch 

verwante kind te laten erkennen zodat ze alle vier van een van de kinderen de juridische ouder 

zijn: de ene baby (Ivar) heeft Simone en Arjan als ouders en de andere baby (Clara) heeft Laura 

en Kees als ouders. De twee kinderen groeien samen op bij deze vier ouders, ze wonen de helft 

van de week bij de vaders en de andere helft van de week bij de moeders. Ze worden door 

iedereen in hun omgeving, inclusief henzelf, gezien als broer en zus, maar niet door het recht, 

want ze hebben immers niet dezelfde juridische ouders. 

 

Als we biologie en intentie op gelijke voet willen erkennen, zullen we de facto intentioneel 

meerouderschap juridisch moeten erkennen, anders moet er steeds een keuze worden 

gemaakt tussen intentionele biologische ouder en intentionele niet-biologische ouder en dat 

op zichzelf maakt gelijkwaardige erkenning een fictie. Ons huidige ouder-kind recht past niet 

meer en we kunnen met alle macht proberen vast te houden aan het verleden, maar 

ondertussen gaan de ontwikkelingen door en komen er alleen maar meer ingewikkelde vragen 

op ons af.  
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Want naast de hierboven besproken maatschappelijke en medische ontwikkelingen staan ons 

in de toekomst nog veel meer ontwikkeling te wachten op het gebied van voortplanting, die 

zowel ethische als juridische vragen oproepen. Deze ontwikkelingen zijn enerzijds gericht op 

(voortplantings)technieken die bijdragen aan het krijgen van een gezond eigen genetisch kind 

(In vitro gametogenese en CRISPR-Cas9 bijvoorbeeld) en anderzijds aan het ontwikkelen van 

kunstmatige manieren om een foetus buiten de baarmoeder van een mens in leven te 

houden.  

 

Ook in deze discussies zowel in de maatschappij, de wetenschap en de politiek spelen allerlei 

beelden en narratieven een rol die voor een deel voortkomen uit science fiction verhalen, 

zoals: 

 

Frankenstein van Shelley uit 1818 (waarin de wetenschapper Frankenstein uit ledematen van 

anderen en scheikundige processen een mens creëert en tot leven wekt – hij schrikt van zijn 

creatie en laat hem in de steek met alle gevolgen van dien). 

 

Brave New World van Huxley uit 1932, waarin Huxley een wereld beschrijft beheersd door 

technologie en rationalisme, baby’s worden gekweekt op een centrale plek en de voeding die 

ze in de kunstmatige baarmoeder krijgen zorgt dat ze geschikt zijn voor de hun toegewezen 

positie in het leven – de mens staat ten dienste van de techniek (en de totalitaire staat). Huxley 

zegt overigens later in 1946 dat als hij dit boek opnieuw zou schrijven hij ook zou laten zien 

dat de techniek ten dienste van de mens zou kunnen worden gebruikt. Dat er een tussenweg 

is tussen de twee samenlevingen die hij beschrijft. 

 

The left hand of darkness van Le Guin uit 1969 over een samenleving waar de bewoners 

geslachtsloos door het leven gaan op een paar dagen per maand na waarin ze zich 

voortplanten. Deze samenleving hecht geen waarde aan gender omdat iedereen zowel man 

als vrouw is.  

 

The Handmaids Tale van Atwood uit 1985, dat we inmiddels waarschijnlijk allemaal kennen 

door de serie die naar aanleiding van dit boek is gemaakt. Veel van de mensen zijn 

onvruchtbaar geworden, handmaids worden tegen hun wil gebruikt om vrouwen uit de 
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hogere klassen van kinderen te voorzien. Dit boek wordt in discussies over draagmoederschap 

bijvoorbeeld veel genoemd. 

 

Never let met go van Ishaguro uit 2005 beschrijft een samenleving waarin klonen gebruikt 

worden als donateurs van organen. Deze klonen groeien in een gemeenschap van klonen op 

en hebben in eerste instantie geen idee wat hun lot is.  

 

In veel van deze en andere science fiction verhalen die over voortplanting gaan, neemt de 

staat of een specifieke groep de controle over voortplanting over om zo de samenleving te 

kunnen controleren, en maakt daarbij bijvoorbeeld gebruik van klonen, kunstmatige 

baarmoeders en genetische modificatie van mensen. Keuzevrijheid voor het individu op het 

gebied van voortplanting wordt sterk ingeperkt of verdwijnt. Dit zijn vaak verhalen die 

geïnspireerd zijn door ontwikkelingen in het heden of het verleden en daarop voorborduren, 

zoals de een-kind politiek in China, de handel in menselijke organen, de vrouw als 

baarmoeder, gender en voortplanting, het ideaal van de matriarchale samenleving of de 

zoektocht naar de perfecte mens. Maar dan vaak tot in het extreme doorgevoerd. Dit zijn 

vrijwel altijd verhalen die angst aanjagen. Angst voor de macht die verdergaande 

technologisering van voortplanting met zich mee kan brengen, angst voor het verlies van 

keuzevrijheid voor vrouwen, mannen, mensen met betrekking tot voortplanting, angst voor 

een samenleving waarin de mens werkelijk ‘maakbaar’ is en daarom niet langer uniek. Wat 

kunnen we leren van deze verhalen? Allereerst zijn het gedachte-experimenten en geen 

toekomstvoorspellingen.12 Het zijn verhalen over toekomst, heden of verleden vanuit de 

kennis die we nu hebben. Dat het in deze verhalen vaak helemaal mis is met de wereld, komt 

voort uit het feit dat niemand ze anders zou lezen, maar zegt op zichzelf niets over de 

toekomst. Gedachte-experimenten zijn zeker zinvol voor het nadenken over de toekomst en 

de keuzes die we als maatschappij maken over voortplantingstechnieken en het uitbannen 

van ziekten bij ons nageslacht. Het dwingt ons in de schoenen van een ander te gaan staan en 

door diens ogen naar de maatschappij te kijken. Of, vrij naar de Veil of Ignorance van Rawls, 

een grote stap naar achter te nemen en naar de maatschappij te kijken, zonder te weten welke 

 
12 Ursula le Guin, Author’s note in The Left hand of Darkness, ACE 2019, p. xviii: “The purpose of a thought 
experiment, as the term is used by Schrodinger and other physicists, is not to predict the future […] but to 
describe reality, the present world. Science fiction is not predictive; it is descriptive.” 
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positie je in gaat nemen in die maatschappij. Ben je kind of volwassen, ben je hetero of niet? 

Ben je een transgender, non-binaire of cis wensouder? Ben je een kind met meer dan twee 

ouders? Heb je een erfelijke ziekte en wil je graag kinderen? Hoe zou het ouder-kind recht er 

volgens u uit moeten zien als u zelf elke willekeurige (wens)ouder of elke willekeurig kind zou 

kunnen zijn?13 Als u op een willekeurige positie terecht kunt komen, is het zaak om te zorgen 

dat aan de rechten en het welzijn van iedereen op een gelijkwaardige manier tegemoet wordt 

gekomen. Dat is een opdracht waarvoor we absoluut andere disciplines naast het recht nodig 

hebben. 

 

Maar nu terug naar de vraag wat voor ontwikkelingen er gaande zijn op het gebied van 

voortplanting. 

 

Allereerst de mogelijke komst van de kunstmatige baarmoeder (zogeheten ectogenese). Hier 

wordt aan gewerkt in eerste instantie om een veilige omgeving te creëren voor veel te vroeg 

geboren kinderen,14 maar zal als die er komt, waarschijnlijk ook voor de gehele zwangerschap 

gebruikt worden. De kunstmatige baarmoeder zou het fundament onder ons huidige 

afstammingsrecht wegslaan: want wie is de moeder van een kind geboren uit een kunstmatige 

baarmoeder? Als een kind geen moeder heeft, kan het huidige recht ook geen tweede ouder 

aanwijzen. We weten niet wanneer de techniek zo ver is dat er ook daadwerkelijk 

mensenbabies kunnen volgroeien in zo’n baarmoeder, maar de ontwikkelingen in de techniek 

gaan razendsnel, dus we moeten nu nadenken wat dat voor het aanwijzen van de ouders voor 

een kind betekent. 

 

Een voorplantingstechniek die nu al toegepast wordt in Engeland om specifieke erfelijke 

ziekten te voorkomen die via de moeder worden doorgegeven (deze ziekten huizen in het 

mitochondriaal DNA in de eicel en niet in de celkern) is zogeheten celkerntransplantatie of 

 
13 Voor een korte uitleg van Rawls’ Veil of Ignorance zie de volgende video: 
https://www.youtube.com/watch?v=pJCuDqnlZSY. Voor een lange uitleg zie: J. Rawls, Theory of Justice, 1971. 
14Interessant is dat er op dit moment In Nederland een voorstelling op de planken staat van 
Performancecollectief La Isla Bonita over veel van de ontwikkelingen die hier ter sprake komen: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/15/zijn-vrouwen-geholpen-met-een-kunstbaarmoeder-a4058382. Een 
interessante documentaire over de kunstmatige baarmoeder en de gevolgen daarvan was recent te zien bij de 
VPRO, deel 1 van De toekomst is fantastisch https://www.vpro.nl/programmas/de-toekomst-is-
fantastisch/kijk/afleveringen/aflevering-1.html 
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Mitochondrial replacement therapy . Men haalt de celkern uit de eicel van de moeder en 

plaats deze in een eicel (waaruit de kern is verwijderd) met gezond mitochondriaal DNA of 

men haalt het mitochondriale DNA uit de eicel van de moeder en vervangt dit door gezond 

mitochondriaal DNA. Dit mitochondriale DNA is een fractie van het DNA dat een kind van de 

moeder meekrijgt, maar roept toch vragen op over ouderschap. In Engeland is er bijvoorbeeld 

discussie geweest over de vraag of een kind recht heeft om te weten van wie het 

mitochondriaal DNA afkomstig is. Het antwoord daarop is vooralsnog nee, omdat het maar 

zo’n klein deel uitmaakt van het DNA, minder dan 0,1 procent. Toch heeft dit kind technisch 

gezien DNA van drie ouders. Bij deze techniek wordt nog niet aan de celkern gesleuteld, 

daarom is dit bijvoorbeeld in Nederland toegestaan, al gebeurt het om meerdere redenen nog 

niet. Bij een andere techniek, CRISPR-Cas9 wordt juist wel aan het DNA gesleuteld om erfelijke 

ziekten uit het DNA van het toekomstige kind en diens nageslacht te knippen.15 Deze techniek 

is buitengewoon omstreden omdat hier sprake is van het wijzigen van het menselijk DNA en 

doet wel echt denken aan de genetisch gemodificeerde mensen uit Brave New World. Kunnen 

ouders over een paar jaar kiezen wat voor kinderen ze willen hebben? Uit onderzoek dat tot 

nu toe met deze techniek gedaan is, blijkt in ieder geval dat het moeilijk in te schatten is wat 

de gevolgen zijn voor het embryo waarbij dergelijk knip en plak werk heeft plaatsgevonden, 

laat staan voor het kind en diens nageslacht. In China zijn er overigens al wel baby’s geboren 

waarbij deze vorm van gene editing heeft plaatsgevonden. Dat heeft uiteraard tot discussie 

geleid over de ethische, medische en morele implicaties van deze techniek, maar ook over de 

taak van de wetenschap.16  

 

 

Een andere techniek waar hard aan gewerkt wordt en waarbij net als bij celkerntransplantatie 

niet aan het DNA zelf wordt gerommeld, is In-vitro gametogenese of IVG. IVG komt heel simpel 

op het volgende neer: er worden cellen (bijvoorbeeld huidcellen) bij een persoon afgenomen, 

vervolgens worden deze cellen hergeprogammeerd tot geslachtscellen (eicellen of 

zaadcellen). 17 Het lijkt erop dat (huid)cellen van een mens onafhankelijk van het geslacht, 

 
15 Zie bijvoorbeeld https://www.nature.com/articles/d41586-020-01906-4. 
16 Zie bijvoorbeeld: https://www.nature.com/articles/d41586-019-00662-4 
17 Zie het hoofdstuk 9 van het boek van P. De Sutter en E. Delrue, De maakbare baby, Gent: Academia Press 
2017 voor een heldere uitleg van IVG en ook  https://www.scientias.nl/ivg-vruchtbaarheidsrevolutie-alles-
voorgoed-verandert/  
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zowel tot eicellen als zaadcellen hergeprogrammeerd kunnen worden. Tot nu is deze techniek 

bij muizen toegepast en zijn er ook gezonde muizen via deze techniek geboren. Men verwacht 

dat deze techniek over niet al te lange tijd voor mensen beschikbaar komt en tot een totaal 

andere visie op voortplanting zal gaan leiden. Enerzijds betekent IVG dat een persoon een kind 

zou kunnen krijgen ontstaan uit een eicel en een zaadcel die beiden uit huidcellen van deze 

persoon zijn ontstaan (dit is overigens geen reproductief klonen want daarbij wordt een 

celkern uit een huidcel in een eicel geplaatst en uit deze eicel groeit dan in de baarmoeder 

een baby die identiek is aan degene van wie de celkern afkomstig is).18  

 

IVG zou ervoor kunnen zorgen dat twee mannen een genetisch eigen kind kunnen krijgen door 

uit een huidcel van een van beide een eicel te maken en die met een zaadcel van de ander te 

bevruchten. Ze hebben dan nog wel een draagmoeder nodig (of een kunstmatige baarmoeder 

als dat al mogelijk is), maar geen eicel meer van een donor. Hetzelfde geldt voor een 

vrouwenpaar, die dan geen zaadcel van een donor meer nodig hebben maar deze uit de 

huidcel van een van beide zou kunnen laten maken. Deze techniek kan uiteraard ook voor een 

man-vrouw paar worden gebruikt als bijvoorbeeld een van beide geen bruikbare 

geslachtscellen (meer) produceert, maar ze wel een genetisch eigen kind willen krijgen.  

 

Deze techniek roept uiteraard allerlei ethische en juridische vragen op. In Vlaanderen wil De 

maakbare mens (een stichting die informatie verschaft over medische ontwikkelingen, onder 

ander op het gebied van voortplanting) het debat over medische ontwikkelingen op een open 

manier wil stimuleren) in een vroeg stadium discussie over dit soort technieken in de 

maatschappij op gang brengen.19 Zij hebben in 2019 aan een burgerpanel gevraagd wat men 

zo al van IVG en van klonen vindt. De antwoorden van dit panel laten zien dat klonen ideeën 

aan Frankenstein en science fiction oproept, terwijl IVG waarbij nog altijd een eicel en een 

zaadcel nodig zijn, als meer natuurlijk wordt gezien zolang deze cellen van meer dan een 

persoon afkomstig zijn.20 Ik ben niet bekend met dergelijk onderzoek in Nederland, maar vind 

het een interessant idee hier mee aan de slag te gaan. 

 
18 L. Notini, C. Gyngell & J. Savukascu, ‘Drawing the line on in vitro gematogenesis’, Bioethics, 2020;34:123-134.   
19 https://www.demaakbaremens.org 
20 https://www.demaakbaremens.org/themas/vruchtbaarheid/zaad-en-eicellen-uit-huid/ivg-versus-klonen/ 
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IVG opent ook de mogelijkheid voor het krijgen van een kind met vier genetische ouders. Als 

we teruggaan naar het voorbeeld van Arjan, Kees, Simone en Laura, dan gaat dit als volgt. Men 

creëert eerst twee embryo’s via IVG – bijvoorbeeld een met genetisch materiaal van Arjan en 

Simone en een met genetisch materiaal van Kees en Laura. Vervolgens kweekt men uit deze 

beide embryo’s een eicel en een zaadcel en voilà een embryo met genetisch materiaal van 

Arjan, Simone, Kees en Laura. Het kind dat uit dit embryo voortkomt is feitelijk het kleinkind 

van deze vier ouders, alleen worden de ‘ouders’ van dit kind nooit geboren. Deze toepassing 

van IVG roept uiteraard ook weer de nodige ethische en juridische vragen op, bijvoorbeeld 

met betrekking tot het doen ontstaan van embryo’s die zelf niet tot mens uit zullen groeien, 

maar die vragen spelen nu ook bij kunstmatige voortplantingstechnieken waar restembryo’s 

overblijven zoals IVF of bij pre-implantatie diagnostiek waar embryo’s worden gescreend op 

een erfelijke ziekte.  

 

Interessant is ook de nadruk die een techniek als IVG legt op het krijgen van een eigen 

genetisch kind. Wat betekent dit voor andere vormen van ouderschap? Op dit moment 

beweegt het recht twee kanten op, enerzijds er een toenemende erkenning van niet-

biologisch ouderschap en anderzijds is er veel aandacht voor het kunnen achterhalen van je 

oorsprong en biologische afstamming. Wat zal de introductie van IVG bijvoorbeeld betekenen 

voor de erkenning van niet-biologische gezinsbanden? Carter-Walshaw stelt zich bijvoorbeeld 

de vraag of het gebruik van donor eicellen nog wel ethisch verantwoord zal zijn als IVG 

mogelijk wordt, gezien het risico dat het doneren van eicellen voor de donor met zich 

meebrengt. Zij concludeert dat als IVG mogelijk wordt, eiceldonatie alleen nog zou mogen in 

geval van erfelijke ziekte bij de wensouder en dan bij voorkeur in de vorm van een gedoneerde 

IVG-eicel of in de vorm van overgebleven eicellen na een vruchtbaarheidsbehandeling van een 

derde. 21 Ook stellen wetenschapper zich de vraag wat de consequenties zijn van deze nadruk 

op genetisch ouderschap voor niet-genetische verwante ouders en kinderen.22  

 

 
21 S. Carter-Walshaw, ‘In vitro gametogenesis: The end of egg donation?’ Bioethics 2019:33 p. 60-67. Zie 
bijvoorbeeld ook S.M. Sutter, ‘In vitro gametogenesis: just another way to have a baby?’ Journal of law and 
bioethics, 2015, 87-119. 
22 L. Notini, C. Gyngell & J. Savukascu, ‘Drawing the line on in vitro gematogenesis’, Bioethics, 2020;34:123-134. 
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Uit deze korte bespreking blijkt al dat IVG ingewikkelde vragen oproept, zo legt het enerzijds 

nadruk op het krijgen van een genetische eigen kind terwijl het, zeker in combinatie met een 

kunstmatige baarmoeder compleet los is gezongen van de voortplanting zoals we die kennen 

en ons begrip van het ontstaan van menselijk leven en van de continuïteit van het leven zal 

veranderen.23 Alles wordt anders.  

 

Het duale ouder-kind recht dat uitgaat van vaderschap en moederschap, past hier niet meer, 

want het idee dat ieder kind is ontstaan uit een bijdrage van een vrouw en een man is dan 

niet meer waar. Een kind kan uit een genetische bijdrage van twee vrouwen zijn ontstaan, of 

uit een genetische bijdrage van twee mannen en een kunstmatige baarmoeder. Wie zijn hier 

dan de ouders? Een genderneutraal afstammingsrecht zoals al jaren geleden voorgesteld,24 

sluit hier meer op aan. Door IVG krijgt de vraag hoeveel ouders een kind mag, kan en wil 

hebben een hele nieuwe lading, want uiteindelijk kun je hele generaties overslaan door steeds 

uit embryo’s nieuwe geslachtscellen te creëren.  

 

Het mag duidelijk zijn dat we het beantwoorden van de vragen die IVG oproept niet voor ons 

uit kunnen schuiven totdat de techniek in gebruik wordt genomen. Daar moeten we nu een 

begin mee maken. Met draagmoederschap hebben we gezien dat de wereld heel klein is 

geworden en dat we proactief moeten zijn als het om het erkennen van een band tussen 

ouders en kinderen gaat. Kinderen mogen niet ouderloos zijn omdat ze op ‘illegale’ wijze zijn 

ontstaan.25 Dat betekent niet dat we alles goed moeten vinden, maar dat we niet moeten 

doen alsof er niets aan de hand is.  

 
23 M. Saitou & K. Hayashi, Mamalian in vitro gametogenesis, Science 374, eaaz6830 (2021), p 7. “Once all 
technological concerns have been resolved, it will be crucial to hold society-wide discussions about whether to 
use IVG-derived gametes for human reproduction, because such an application would change our 
understanding of human origins and the continuity of life.” 
24 Zie de special van het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht uit 2002 (9) over sekseneutraal 
afstammingsrecht.  
25 Net als bij eerdere draagmoederschapszaken voor het EHRM, speelt in de meest recente 
draagmoederschapszaak waar het EHRM een uitspraak over heeft gedaan (EHRM 18 mei 2021 Valdís 
Fjölnisdóttir e.a. tegen IJsland, nr. 71552/17) het feit dat de wensouders tegen de IJslandse wetten in gebruik 
hebben gemaakt van een draagmoeder een rol. Geen van beide wensmoeders is genetisch aan het kind 
verwant, maar ze staan wel allebei op de Amerikaanse geboorteakte van het kind. Deze geboorteakte wordt 
niet erkend in IJsland. Het EHRM zegt dat IJsland dit mag doen, mede omdat de wensmoeders tegen de wet in 
hebben gehandeld. Het kind woont bij hen, en dat mag ook zo blijven, maar de Amerikaanse ouders (die niet 
op de geboorteakte staan!) blijven volgens het IJslandse recht de juridische ouders. Dit kind heeft als gevolg 
hiervan in de praktijk geen juridische ouders.  
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Hoeveel ouders wil een kind hebben? Dat is een ingewikkelde vraag, niet in het minst omdat 

de meeste beslissingen die ertoe leiden dat een kind meer dan een of twee ouderfiguren in 

diens leven heeft, niet samen met het kind worden genomen. Dat is zeker zo wanneer deze 

keuzes voor de conceptie van het kind gemaakt worden. Maar er zijn ook kinderen die 

gaandeweg in hun leven met extra ouderfiguren te maken krijgen. Zo weten we dat in 

Nederland in 2017 een kwart miljoen minderjarige kinderen (dat is zo’n acht procent van het 

totaal aantal minderjarige kinderen) opgroeide in een gezinsverband met een of meer 

stiefouders.26 In tachtig procent van deze gezinsverbanden is ook sprake van stief-siblings 

en/of half-siblings. Daarnaast weten we dat er een groep pleegkinderen is die langdurig bij 

een pleeggezin woont en ook via die route te maken heeft met meerdere ouderfiguren.27 Er 

is dus op meerdere manieren de facto meerouderschap in België en Nederland aanwezig.  

 

Ook al hebben deze kinderen weinig tot geen invloed op het ontstaan van deze situatie, ze 

zouden wel degelijk inspraak moeten hebben in het al dan niet toekennen van juridische 

banden aan een pleeg- of stiefouders. Uit het onderzoek dat er nu ligt, blijkt dat er zeer 

verschillende wordt gedacht over de noodzaak van het toekennen van ouderschapsrechten 

aan stief- en pleegouders; ook door kinderen.28  

 

Maar waar het nog niet verwekte of ongeboren kinderen betreft, kan het kind zelf nog niet 

gehoord worden, het bestaat immers nog niet. Maar ook hier kan een gedachte-experiment 

helpen. Zo wordt in de roman Nutshell van Ian McEwan de wereld beschreven vanuit een 

ongeboren kind dat vanuit de buik een conflict tussen diens ouders meemaakt.29 We kunnen 

uiteraard niet echt in de huid van het ongeboren kind kruipen, maar we moeten wel een 

serieuze poging wagen, want het is aan ons om de toekomstige belangen en rechten van het 

nog niet verwerkte of geboren kind mee te nemen in beslissingen over het inzetten van 

voortplantingstechnieken en het vormgeven van ouderschap, al is dit buitengewoon complex.  

 

 
26 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/40/ruim-een-half-miljoen-minderjarigen-in-complexe-
gezinsverbanden 
27 M.J. Vonk, W.D. de Haan, C.G. Jeppesen en G.C.A.M. Ruitenberg, Eenvoudige adoptie voor pleegkinderen 
WODC 2018. 
28 https://www.wodc.nl/onderzoek-in-uitvoering/welk-onderzoek-doen-we/3262---eenvoudige-adoptie 
29 Ian McEwan, Nutshell, 2016. https://www.theguardian.com/books/2016/aug/27/nutshell-by-ian-mcewan-
review. 
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Kernelementen die daarbij uit de huidige literatuur naar voren komen zijn het belang van 

waarborgen van het recht op kennis omtrent de ontstaansgeschiedenis. Daar is iedereen 

inmiddels van doordrongen. Sprekende voorbeelden hiervan in Nederland en België zijn de 

kinderen verwekt met zaad van fertiliteitsarts Karbaat30 en de strijd van Delphine om het 

ouderschap van koning Albert II vastgesteld te krijgen.31 Daarnaast is in beide landen zeer 

recent onderzoek gedaan naar interlandelijke adoptie toen bleek dat van een deel van de 

kinderen die in het verleden zijn geadopteerd geen afstammingsgegevens te achterhalen 

zijn.32 Ook de prachtige documentaire Wonder Boy: Olivier Rousteng né sous X over een man 

wiens moeder onbekend is, brengt dit heel indringend in beeld.33 Het waarborgen van het 

recht op kennis omtrent de ontstaansgeschiedenis is zowel een opdracht aan ouders als aan 

de staat. Een ander belangrijk element is het faciliteren van stabiliteit en continuïteit in de 

opvoedingsrelatie tussen kind en verzorgers.34 Hetgeen mijns inziens pleit voor gelijkwaardig 

meerouderschap voor de intentionele ouders en voor mogelijkheden voor het kind om ook 

banden te vestigen met langdurige pleegouders en stiefouders die een grote rol spelen in hun 

leven.  

 

Het gaat uiteindelijk wat mij betreft niet om de vraag hoeveel ouders een kind wil hebben 

(daar zal uiteraard een maximum aanzitten) of hoe het wil ontstaan, maar dat de ouders die 

het kind de facto heeft, zich gezien, gehoord en gesteund voelen in hun ouderschap door de 

overheid en de maatschappij. Dat geldt zowel voor ouders in meeroudergezinnen, voor 

gescheiden ouders, voor stiefouders, voor ouders die het moeilijk hebben en tijdelijk niet voor 

hun eigen kinderen kunnen zorgen en voor ouders die kinderen van anderen opvoeden. Dit 

betekent enerzijds erkenning van de band die het kind met ouders, ouderfiguren en stief- 

pleeg- of meeroudersiblings heeft op een manier die bij de relatie past. Daarnaast betekent 

dit dat de overheid ouders ondersteunt waar nodig en bij al het beleid op het terrein van 

 
30 Zie bijvoorbeeld de driedelige documentaire Het zaad van Karbaat van M. Guttman uit 2021. Ook de roman 
De familie Wachtman van C.A. Thijm uit 2021 is in de context interessant. 
31 https://nos.nl/artikel/2320543-belgische-koning-albert-ii-geeft-toe-delphine-boel-is-mijn-dochter 
32 Expertenpanel inzake interlandelijk adoptie, Eindrapport, 14 augustus 2021, 
https://www.opgroeien.be/sites/default/files/documents/expertenpanel-interlandelijke-adoptie-eindrapport-
met-aanbevelingen.pdf en Rapport Commissie onderzoek Interlandelijke adoptie, februari 2021, 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/02/08/tk-bijlage-coia-rapport 
33 Wonder Boy: Olivier Rousteng ne sous X, nu te zien op Netflix. 
34 Zie bijvoorbeeld de kernen van goed ouderschap in van hoofdstuk 1 en de pedagogische inzichten uit 
hoofdstuk 5 het rapport Kinderen en ouders in de 21ste eeuw van de Staatscommissie Herijking Ouderschap uit 
2016. 
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ouders en kinderen rekening houdt met het feit dat het kunnen realiseren van kinderrechten 

in de gezinscontext voor een groot deel afhankelijk is van het welzijn van de ouders enerzijds 

en de financiële middelen die het gezin tot zijn beschikking heeft anderzijds.35  

 

Wat weten we nu eigenlijk over deze verschillende vormen van de facto meerouderschap dat 

we kunnen gebruiken voor het juridische verankeren ervan? Allereerst, dat ze buitengewoon 

divers zijn: intentioneel meerouderschap is iets anders dan meerouderschap dat op een later 

moment ontstaat zoals stief- of pleegouderschap, en waarschijnlijk ook weer anders dan 

meerouderschap via IVG. Daarnaast weten uit onderzoek dat niet iedereen rechten en 

plichten wil voor extra ouderfiguren in hun gezinsverband en dat het misschien ook niet 

wenselijk is om aan de verschillende soorten ‘extra’ ouders dezelfde rechten en plichten toe 

te kennen. Dit blijkt zowel uit onderzoek naar intentioneel meerouderschap, meeroudergezag 

en eenvoudige adoptie.36 Daarnaast roepen de hierboven beschreven ontwikkelingen ook 

vragen over ouderschap van een of twee ouders. Over ouderschap in brede zin dus.  

 

De vraag is wat moet de wetgever met deze kennis? Moeten we naar een keuzemodel voor 

ouderschap? Hoe moet dat eruitzien en hoe zorgen we dat dit er niet toe kan leiden dat een 

kind geen ouders heeft? Waar moeten we bij aanknopen, nu baren niet altijd meer een optie 

is? De Staatscommissie heeft in Nederland een begin gemaakt met het beantwoorden van een 

deel van deze vragen, maar zoals we zagen komt er meer op ons af. Hoe kunnen we met de 

vragen die nu spelen en de vragen die in de toekomst gaan spelen tot een samenhangend 

ouder-kind recht komen?37 Daarvoor moeten we mijns inzien proactief zijn en een hele grote 

stap naar achteren nemen om een breder beeld te krijgen van het geheel in plaats van steeds 

weer in te zoomen op een onderdeel dat opeens urgent is geworden, zoals bijvoorbeeld met 

draagmoederschap is gebeurd.  

 

 
35 Kinderrechtencomité, General Comment No. 7: Implementing child rights in early childhood, 2005, par. 20.   
36 M. Antokolskaia et all, Meeroudergezag: Een oplossing voor kinderen met meer dan twee ouders? WODC 
2014; M.J. Vonk, W. de Haan, C.G. Jeppesen en G.C.A.M. Ruitenberg, Eenvoudige adoptie voor pleegkinderen 
WODC 2018; N. Cammu, ‘Legal 'multi-parenthood' in context: experiences of parents in light of the Dutch 
proposed family law reforms’, Familie & Recht, 2019. 
37 Interessant hierbij zijn bijvoorbeeld ook vragen vanuit klimaatperspectief zoals wordt gesteld in door A. 
Gheaus in ‘More co-parents, fewer children: multiparenting and sustainable population’, Essays in Philosophy, 
2019:20/1. 



 19 

Zo komen we weer terug bij de science fiction verhalen die ik eerder noemde, uit die gedachte-

experimenten komen sowieso een aantal relevante vragen naar voren: hoe zit het met de 

keuzevrijheid van toekomstige ouders, hoe waarborgen we de menswaardigheid als we 

nieuwe technieken gaan toepassen en zorgen we dat de mens geen instrument wordt en 

uniek blijft, hoe zorgen we dat deze technieken geen machtsinstrumenten worden van 

kwaadwillenden, kunnen we dat überhaupt voorkomen? En voor mij als jurist: Hoe gaan we 

in het familierecht om met de kinderen die door deze technieken ontstaan en waarborgen we 

hun rechten? 

 

Vanuit dit perspectief zou ik de komende jaren graag met een groep internationale 

wetenschappers vanuit allerlei disciplines nadenken over de consequenties van technieken 

zoals IVG en kunstmatige baarmoeders zodat we op het moment dat we ze daadwerkelijk 

gaan gebruiken, niet nog jaren bezig zijn om de positie van kinderen en ouders goed te 

regelen. Ik ben blij dat de redactie van het Tijdschrift voor Privaatrecht mij een kans heeft 

gegeven daar hier in Antwerpen een begin mee te maken. Misschien is het een utopie om te 

denken dat we daarmee een dystopie kunnen voorkomen, maar niets doen en hopen dat deze 

ontwikkelingen geen realiteit worden, is ook een keuze met consequenties. 

 

Ik heb gezegd. 

 


