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Persbericht 
Vereniging Donorkinderen België hekelt inhoud 

persconferentie fertiliteitcentra  

 

Een aantal Belgische centra deden vandaag een oproep alsook een 

sensibiliseringscampagne ter vermenselijking en rekrutering van sperma- en 

eiceldonoren.  

 

Hiervoor passeerden een aantal professoren, laboranten en een professor 

ethiek de revue. Hun betoog werd gestaafd door zeer selectieve gekozen 

getuigenissen van spermadonoren en donorkinderen. 

 

Brussel, 24 juni 2014: Zolang het beleid de rechten van de mensen die door zulke 

behandelingen worden verwekt niet erkent noch toekent, èn centra eenduidig enkel de 

invulling van kinderwensen wensen te bewerkstelligen, kunnen we niet anders dan ons hier 

tegen te verzetten.  

 

Tot op heden includeert België nog steeds niet het zelfbeschikkingsrecht van elk donorkind om 

meer te kunnen weten over diens biologische ouders (systematische schending van Art 8. VN 

Verdrag voor de rechten van de Mens). De helft of meer van diens wezen wordt echter bepaald 

door die zaad/eicel- of embryodonatie. De door artsen gemaakte vergelijking met het donoren van 

bloed gaat hier dan ook niet op. 

 

Iemands identiteit wordt voor een groot deel, bepaald door zijn biologische ouders en –

familie. Eigenschappen, talenten, fysieke bijzonderheden zijn afkomstig van de biologische 
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ouders/familie. De kennis daarvan te missen, betekent het potentieel te moeten leven met 

gevoelens van verlies, onzekerheid, onrust, frustratie en daaraan gekoppeld ergernis. De kwaliteit 

van het leven is voor deze kunstmatig verwekte mensen bewust verlaagd. Daar er ook 

steeds meer bekend wordt over de rol van erfelijkheidsfactoren bij ziekten en 

aandoeningen, zijn er ook medische reden voor. 

 

De mogelijkheid om meer te kunnen weten behoort het donorkind toe. Aan hem of haar 

de keuze. Daarnaast geven ook meer (wens)ouders te kennen meer te kunnen/willen weten over 

de persoon die het hen mogelijk maakte hun kinderwens alsnog in te vullen. Er is een duidelijke 

vraag naar gekende maar ook open profielen donoren cfr. Belgische centra boden tot januari 2014 

deze optie aan.  

 

Dat het huidige beleid faalt, bewijst ook de daling in het aantal donoren. De garantie op 

anonimiteit kan trouwens niet gegarandeerd worden, daar deze anonimiteit haaks staat op het 

recht van kind om te weten wie zijn biologische ouders zijn (cfr. uitspraken rechtszaken wereldwijd).    

 

De daling van het aantal donoren heeft volgens ons te maken met: 

- Verandering in maatschappelijk bewustzijn: donoren beseffen dat door hun 

donatie mensen worden verwekt – halfsiblings van hun eigen kinderen 

- Onderzoek wijst uit dat mannen minder geneigd zijn anoniem te donoren 

daar zij geen kennis of mogelijkheid hebben tot informatie/contact met hun 

offspring 

 

Tegemoetkomen aan iemands recht op fundamentele afstemming betekent niet dat het 

aantal donoren zal dalen: Engeland bewerkstelligde zelfs een stijging in het aantal donoren: 

In april 2005 nam het land de ethische beslissing om kinderen verwekt via donormateriaal 

hun fundamenteel recht op kennis van biologische afstamming toe te kennen. Het Human 

Fertilisation and Embrology Authority (FFEA) werkte een beleid en begeleiding uit die zowel de 

donorkinderen, als ouders en donoren ten goede komt.  

 

Dit zorgde In Engeland voor een stijging in het aantal donoren: +57 % spermadonoren 

en + 12% eiceldonoren.  

 

Dit bewijst dat de invulling van een kinderwens èn het toekennen van kennis over 

biologische afstamming hand in hand kan gaan. 
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Extra informatie 

Donorkinderen België – contact 0478 685 622 – Steph Raeymaekers 

•        Wij ijveren voor het recht van ieder mens om zijn achtergrond te kennen, zijn identiteit en 

zelfbeschikking. De keuze om al dan niet meer te willen weten over diens biologische ouder(s) 

behoort het kind toe. Deze keuze is een recht geen plicht. 

 

•        Brachten de Belgische betrokkenheid aan het licht eind juni 2013 mbt schandaal Deense 

donor met erfelijke ziekte NF1 (20 kinderen werden met het zaad bij in totaal 16 vrouwen in 

België verwekt) 

 

•        We hebben een officieel onderzoek laten opstarten bij minister Onkelinx mbt gebrek aan 

transparantie over fertiliteitbehandelingen met donormateriaal – jan 2014 

  

Bijkomende info 

•         Sinds 1956 worden in België fertiliteitbehandelingen uitgevoerd met donormateriaal. 

Geschat aantal donorkinderen in België: 60 000 

 

•        Vraag naar behandelingen met donormateriaal stijgt door toestroom buitenlandse 

wensouders, toename infertiliteit, alleenstaande wensmoeders, lesbische paren 

 

•         1 op 2 donorkinderen in België wordt verwekt met buitenlands zaad uit de Nordic Cryo 

Bank 

 

•       Ook de Belgische fertiliteitindustrie verdedigt financiële belangen: elke verstandige speler 

op deze markt onderneemt manoeuvres om een deel hiervan voor zich terug te winnen 

 

•         Een nationaal donorregister ontbreekt nog steeds, dit houdt in dat meer dan 6 vrouwen 

per donor kunnen geholpen worden en dus een groot aantal donorkinderen per donor kunnen 

verwekt worden (gevaar voor de volksgezondheid bij vaststelling erfelijke aandoeningen of 

grotere kans dat halfbroers/zussen elkaar ontmoeten, relatie beginnen, …) 

 

•         Wereldwijd wordt de stem van donorkinderen, ouders en donoren steeds luider om een 

correcter beleid uit te werken 


