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Kind met3ouders:

Nederlandse
organiseert
speeddatesessies
voor wensouders
Sofie leerde het homokoppel
kennen tijdens een speed -
datesessie, georganiseerd
door de Nederlandse Sara
Coster. Zij kreeg op latere
leeftijd twee zonen, samen
met een homokoppel.

«De eerste potjes sperma uit-
wisselen verliep nogal on-
wennig», herinnert Sara zich.
«We stonden daar alle drie
met een rood hoofd en ik had
de neiging om alles uit mijn
handen te laten vallen.»
«Alleen het eerste jaar vond
ik het moeilijk om de baby te
delen. Alle hormonen in mijn
lijf schreeuwden: ‘Ik wil je
 alleen voor mij hebben.’ De
papa’s zagen dat ik daarmee
worstelde, dus ging ik eerst
bij hen logeren met ons kind-
je. Later evolueerden we naar
fiftyfifty: de ene helft van de
week bij mama, de andere
helft bij de papa’s.»
«De jongens zelf hebben het
altijd fantastisch gevonden.
Twee adressen, twee keer
speelgoed. Ik ben er ook van
overtuigd dat ik als co-ouder
een betere mama ben dan
wanneer ik het helemaal in
mijn eentje zou moeten
doen.» (DB)

PROF FAMILIERECHT STEUNT
ALLEENSTAANDE VROUW DIE ZWANGER
WIL WORDEN VAN HOMOKOPPEL

Een kind met drie ouders:
in Nederland kan het, bij
ons niet. Al komt het in de
praktijk steeds meer voor
dat, bijvoorbeeld, een
 homokoppel samen met
een vriendin of alleen-
staande vrouw met een
kinderwens een baby op
de wereld zet en het kind-
je ook met z’n drieën op-
voedt. «Het wordt tijd dat
onze politici werk maken
van wetgeving rond deze
realiteit.»

• DIETERT BERNAERS EN DAVID ACKE •

dat Sofie en het homokoppel zullen moe-
ten kiezen: één van hen zal juridisch geen
ouder zijn, met alle mogelijke gevolgen
van dien, denk maar aan het erfrecht.»
Om die wettelijke lacune op te vangen,
stellen meeroudergezinnen in de praktijk
vaak een contract op. «Wie een bijzonde-
re affectieve band heeft met een kind kan
zo’n overeenkomst bij de notaris laten ak-
teren. Je kunt in dat contract praktische
afspraken opnemen, zoals het recht op

Ook de fertiliteitscentra krijgen steeds
 vaker deze meeroudergezinnen over de
vloer, met de vraag tot hulp.»

Lapmiddeltjes
Terwijl het in Engeland of in Nederland
geen enkel probleem is om met drie
 erkend te worden als ouder van een kind,
kan dat in ons land niet. «Een kind kan in
België wettelijk slechts twee ouders heb-
ben», zegt Swennen. «Dat betekent dus

Sofie is 42. Alleenstaand en kinderloos.
Maar als het aan haar ligt, komt er bin-
nenkort verandering in dat laatste. «Op
een speeddatesessie voor wensouders
ben ik onlangs in contact gekomen met
een homokoppel. We hadden een heel
fijn gesprek en sindsdien hebben we
 elkaar nog eens ontmoet. Het is nog te
vroeg om te zeggen of er uiteindelijk een
kindje uit voortkomt, maar het gaat de
goeie richting uit.»
Mocht Sofie ooit mama worden en samen
met het homokoppel ‘hun’ kindje opvoe-
den, dan treedt ze in de sporen van onder
anderen Dez Mona-zanger Gregory
 Frateur, die samen met zijn vriend én een
vriendin twee kinderen heeft. «En zo zijn
er in de praktijk steeds meer gezinnen»,
zegt professor Familierecht Frederik
Swennen van de Universiteit Antwerpen.
«Cijfers kan ik daar niet op plakken, maar
vroeger kreeg ik als advocaat nooit de
vraag om zulke situaties juridisch te be-
geleiden, de voorbije jaren meer en meer.

Ik weet dat het vooruitstrevend
is, maar dit voelt gewoon goed
aan. Trouwens, hoeveel echt 
traditionele gezinnen zijn
er vandaag nog?

SOFIE

contact  of onderhoudsuitkeringen,
mocht de relatie spaaklopen. Je hebt dan
nog steeds geen ouderlijk gezag, maar je
hebt wel al rechten die je ook kunt af-
dwingen.»
Het blijven echter lapmiddeltjes die he-
lemaal niet nodig zouden zijn als er een
wettelijke regeling zou komen. «Ik ben
100% voor», zegt de prof Familierecht.
«Maar het zijn onze politici die wetten
moeten maken en daar beweegt hele-
maal niets. Deze meerderheid is niet met-
een degene die op ethisch vlak van plan
is grote stappen te zetten, zoals de paarse
regeringen destijds. Er vallen ook weinig
stemmen mee te winnen, natuurlijk.
Want hoewel de meeroudergezinnen
toenemen in aantal, blijven ze een mar-
ginaal fenomeen. 99% van de kinderen
wordt nog steeds in een traditioneel gezin
geboren.»

Taboe
Sofie beseft dat ze aan een avontuur be-
gint. «Ik weet dat het vooruitstrevend is»,
zegt ze. «Maar dit voelt gewoon goed aan.
Trouwens, hoeveel echt traditionele ge-
zinnen zijn er vandaag nog? Er zijn toch
ook al veel nieuw samengestelde gezin-
nen waar het kind erg gelukkig is?»
Ze hoopt dat het taboe rond het thema
snel verdwijnt. «Slechts twee vriendin-
nen zijn op de hoogte van mijn plannen.
Die reageerden heel positief, maar ik kan
me voorstellen dat heel wat mensen zich
hier niet in zullen kunnen vinden. Terwijl
die twee mannen zomaar ineens familie
van mij kunnen worden.»
Binnen het halfjaar wil Sofie een beslis-
sing nemen. «Mijn leeftijd speelt niet in
mijn voordeel. Stel dat ik binnen een half-
jaar niet zwanger ben, dan sla ik deze
bladzijde om en zal ik nog altijd heel ge-
lukkig zijn met mijn leven. Maar ik wil dit
proberen, zodat ik mezelf later niks kan
verwijten.»

Black Friday en Cyber Monday bezorgen webshops
«DRUKSTE WEEKEND OOIT»

Na ‘Black Friday’ volgt ‘Cyber Monday’, de
 online koopjesdag naar Amerikaanse traditie.
De handelaars in ons land hebben een abso-
luut topweekend achter de rug, de webshops
op kop.

Betalingsverwerker Wordline noteerde vrij-
dag liefst 70% méér online transacties dan op
een normale dag, op zaterdag en zondag ver-
kochten de webshops nog een kwart meer dan
normaal. «Dit was het drukste weekend ooit
voor ons», zegt Marjolein Verkerk van Bol.com,
de grootste webwinkel in ons land. «Black
 Friday was de grootste piek, daarna nam de
drukte geleidelijk aan af. Toch is Cyber Monday
nog drukker dan een normale maandag.»
De piek is dit jaar veel groter dan vorig jaar,
toen Black Friday (en bij uitbreiding het hele
koopjesweekend) nog een stuk minder

 bekend was in ons land. «Vrijdag noteerden we
19% méér online verkopen dan op dezelfde dag
vorig jaar», zegt Carine Moitier van sector -
federatie BeCommerce. «En die trend heeft
zich het hele weekend doorgezet, tot en met
Cyber Monday.»
Niet alleen de webshops profiteerden mee van
de Amerikaanse traditie. Worldline telde op
Black Friday ook 10% meer betalingen in fysie-
ke winkels dan op een gewone vrijdag. «Over
het hele weekend, inclusief maandag, ver-
kochten de zelfstandige modewinkels zelfs
 gemiddeld 15% meer. Zowat de helft van hen
nam deel aan het actieweekend, met kortin-
gen van 10 tot 15% op geselecteerde items»,
weet Isolde Delanghe van Mode Unie. Dat veel
fysieke winkels op zondag niet open waren,
vertekent natuurlijk de vergelijking met de
webwinkels. (HG)
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