Amerikanen verkopen baby’s in België
KLINIEK UIT LAS VEGAS ZOEKT HOMOKOPPELS VOOR DRAAGMOEDERBABY’S
Vandaag om 03:00

Binnenland

De Amerikaanse organisatie Baby Bloom komt eind januari in
Brussel homokoppels warm maken om een draagmoederbaby te
‘kopen’. Kostprijs van zo’n baby: minstens 80.000 euro. ‘Dit soort
deals moeten we verbieden’, zegt gynaecologe en Groen-politica

Petra De Sutter.

In het grootste geheim plant een Amerikaanse organisatie uit Las Vegas op 29 en
30 januari in Brussel een reeks informatiesessies waar ze homokoppels proberen
warm te maken om een draagmoederbaby te ‘kopen’. Het gaat om Baby Bloom,
een onderdeel van een vruchtbaarheidskliniek in Las Vegas. Het hoe en waar
blijven nog geheim: alleen wie een persoonlijk berichtje stuurt op Facebook,
krijgt meer info. Het is al de tweede keer in een half jaar tijd dat in Brussel zulke
infosessies plaatsvinden: de organisaties die zich ermee bezighouden, hebben
duidelijk een markt gezien.
Volgens Baby Bloom willen ze ‘mensen helpen om hun droom te verwezenlijken’.
‘We willen geen problemen of controverse’, laat de organisatie weten. ‘Daarom
houden we geen beurs, maar praten we afzonderlijk met elk koppel.’
Looks en persoonlijkheid
Hoe werkt het? Via Skype kunnen homokoppels die een kindje willen contact
leggen met een potentiële draagmoeder, waarvan Baby Bloom er een breed scala
aanbiedt. Daarna kunnen ze ook een donor kiezen die de eicel zal leveren. ‘We
moedigen je aan om de lat zo hoog mogelijk te leggen op vlak van intelligentie,
looks en persoonlijkheid’, zegt Baby Bloom op haar website.
Tijdens de zwangerschap kunnen de ouders-in-spe de echografieën ‘via Skype of
ter plekke’ volgen. Na de geboorte worden de wensouders op het
geboortecertificaat ingeschreven, waarna ze dus meteen de officiële ouders zijn
en naar huis kunnen met hun kindje. Kostprijs van de hele operatie: minstens
80.000 euro, maar met extra kosten loopt dat al snel tot boven de 100.000 euro.
Commercieel draagmoederschap, heet zoiets, en dat is verboden in België.
Baarmoeder huren
‘We hebben er gewoon geen wettelijk kader voor: draagmoederschap is hier
juridisch niet geregeld. En dus vluchten veel homokoppels naar het buitenland:
naar de VS, maar ook naar Oekraïne of India’, zegt Jean-Jacques De Gucht

(Open VLD). Het parlementslid heeft al verschillende initiatieven genomen om
een wettelijk kader uit te werken. ‘Draagmoederschap komt hier ook voor’, zegt
De Gucht. ‘Maar het probleem is dat je – zolang er geen wet is – geen verhaal
hebt op het moment dat er iets misloopt.’
‘Hier in België gaat het nooit om commercieel draagmoederschap’, zegt Petra De
Sutter, gynaecologe en senator voor Groen. ‘De draagmoeder krijgt hier een
onkostenvergoeding voor haar zwangerschap, niet meer. Het Amerikaanse
verhaal is anders: daar verdienen organisaties en agencies duizenden dollars aan
een puur commerciële procedure: je koopt een eicel, je “huurt’ voor negen
maanden de baarmoeder van een vrouw, en je hebt je kind. De draagmoeder
speelt nadien geen enkele rol meer. Dat kan hier niet en het zal ook nooit
kunnen.’
En dus raadt De Sutter homokoppels af om het te doen. Hoewel het voor hen
vaak de enige mogelijkheid is: voor adoptie geldt een wachtlijst van jaren, een
draagmoeder vinden in België is vaak nagenoeg onmogelijk. ‘De wet is er nu nog
niet, maar zal er op termijn wel komen’, zegt De Sutter. ‘En dus zou het kunnen
dat je bij je thuiskomst in België veroordeeld wordt of een juridische klacht
krijgt.’
Ze vindt dat beurzen die dat commercieel draagmoederschap aanmoedigen,
verboden moeten worden. ‘Omdat ze promotie voeren voor praktijken waar we
in ons land absoluut tegen zijn. Het belang van het kind moet centraal staan, en
dat is niet het geval bij tussenpersonen die veel geld verdienen met
draagmoederschap.’
Van onze redacteur Tom Le Bacq

U kunt dit dS Plus-artikel gratis lezen omdat het gedeeld werd door een abonnee van De
Standaard.
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