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Donorkinderen VZW  
Verwezenlijkingen en historiek 

Contactgegevens 

 
donorkinderen@gmail.com  
www.donorkinderen.com  
+ 32 (0) 478 685 622 
www.facebook.com/donorkinderenbelgie   
twitter @donorkinderen  

 

Missie en Visie 

 
We trachten in dialoog, samen met anderen, en met een open vizier een beter 
beleid te bewerkstelligen voor families die door middel van donorconceptie 
worden gevormd. 

We ijveren voor een nieuwe reproductieve wetgeving die de moderne 
gezinsvormen van vandaag correct weerspiegelt maar ook tegemoet aan de noden 
van alle betrokken partijen. Met een bijzondere aandacht dat deze wetgeving ook 
het recht op afstammingsinformatie zal toekennen aan de mensen die dmv een 
fertiliteitsbehandeling met donormateriaal worden verwekt. 

Daarnaast hebben we ook oog voor de andere aspecten in dit complex verhaal, 
meer bepaald: duidelijk wettelijk kader, betere begeleiding van ouders en donoren, 
creëren van mogelijkheden, correcte hulpverlening, transparantie, centralisatie, 
betere controle, in voege treden van het donorregister, ... 

 
 

Verwezenlijkingen - politiek  
 
Donorkinderen VZW uitgenodigd als 1 van de sprekers op hoorzitting Commissie 
Volksgezondheid nav ingediend wetsvoorstel Open VLD – 24 februari 2015 
• Voor het eerst in de Belgische geschiedenis werd een  

donorkinderenorganisatie uitgenodigd om het standpunt van donorkinderen te 
vertegenwoordigen en bepleiten tijdens de hoorzittingen. 
 
Blog over hoorzittingen 
https://donorkinderen.wordpress.com/2015/02/26/gehoordzitting-commissie-
volksgezondheid-donorgameten/   

 
Parlementaire vraag Sonja Becq - CD&V @ minister Onkelinx – 26 februari 2014 
• Het recht van een donorkind op kennisname van de identiteit van zijn 

genetische ouders nav artikel in HUMO 
 
Vraag Donorkinderen @ minister Onkelinx  - 27 januari 2014 
• Instellen van een onderzoek door FOD Volksgezondheid aangaande de 

transparantie fertiliteitbehandelingen met donormateriaal  
 
Gesprek Donorkinderen VZW met FAGG – 30 oktober 2013 
• Overleg nav schandaal Deense donor met NF1+ ontbrekende donorregister 

dat er toe leidde dat 16 vrouwen in België een kind(eren) verwekt kregen met 
het zaad 

 
Parlementaire vraag Katrien Schryvers - CD&V @ minister Vanduerzen–6 sep 
2013  
• Hoe kan Vlaanderen inspelen op het welzijn van donorkinderen die het 

moeilijk hebben met de onwetendheid over hun afkomst? 
• Zijn er contacten met de federale regering om het recht van donorkinderen op 

het kennen van hun afkomst waar te maken? Welke initiatieven worden er 
vanuit Vlaanderen genomen? 
 
 
 



 2 

 
Parlementaire vraag Elke Sleurs - N-VA @ minister Onkelinx  - 12 augustus 2013 

  
• Vragen mbt transparantie in fertiliteitbehandeling (nav lijst die we 

publiceerden van centra die open profiel donoren aanbieden) 
 
Parlementaire vraag Elke Sleurs - N-VA @ minister Onkelinx  - 27 juni 2013   
• Nav schandaal met Deense donor: of de minister op de hoogte was van het 1ste 

geval alsook polsen achter de uitvoeringsbesluiten voor de wet van 2007 met 
het oog op een sluitende coördinatie tussen de fertiliteitcentra  
 

Parlementaire vraag Ivo Belet - CD&V @ Europese Commissie  - 24 juni 2013  
• Nav schandaal met Deense donor: vragen mbt niet tijdig gemeld hebben van 

gendefecten bij gedoneerde zaadcellen+ Rapid Alert System 
  
 

Verwezenlijkingen - Pers  
 
Nés de sperme inconnu – 25 juni 2014 - Moustique   
• Met bijdragen van o.a. Christine, Franstalig donorkind  
 
Cassiman en Vanobbergen op de bres voor donorkinderen: 'Afstamming kennen is 
een mensenrecht' - 23 maart 2014 - De Standaard 
• Met bijdragen van geneticus Jean-Jacques Cassiman,  

kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen, alsook voorzitster 
Donorkinderen VZW Steph Raeymaekers 

 
Dossier donorkinderen - 11/18/25 februari 2014 - HUMO 
• Deel I: dokter Jan Karbaat en zijn lekkende spermatanks 

in samenwerking met Stichting Donorkind (Nederland) 
• Deel II: 'Het is niet eenvoudig als de helft van jezelf opeens in het niets 

verdwijnt' - vervolg Deense donor met NF1 
Met bijdragen van  Laura Witjens Chief Executive National Gamete Donation 
Trust (UK), Elke Sleurs N-VA, Lone Søgaard-Kristensen, professor UZB 
Herman Tournaye, Ivo Belet, kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen 
en Donorkinderen  

• Deel III: 'Je kunt niet uitsluiten dat we misschien halbroers en -zus zijn. 
Maar we nemen het risico. Wij willen kinderen' Agathe & Arthur 
In samenwerking met Procréation Médicalement Anonyme  
 

Kind van een spermadonor– 20 december 2013 – Goed Gevoel  

• In de januari 2014 editie verschenen er het magazine Goed Gevoel een aantal 
interviews met donorkinderen. Elk delen zij hun eigen verhaal, mening en 
beleving over het donorgegeven. 

 
Kinderen ziek door donorsperma– 21 juni 2013– De Standaard  

• Het deksel werd gelicht: 2 donorkinderen met NF1 door Deense donor 7042 
Het 1ste donorkind gediagnosticeerd met het NF1-gen is een Belgisch 
donorkind. In totaal werden 20 kinderen in België verwerkt met het zaad van 
de Deense Cryo donor 7042. 

 
Terzake – Kinderen ziek door donorsperma – 21 juni 2013 - Canvas 
• Een Deense spermadonor heeft tientallen van “zijn” kinderen met een 

genetisch defect opgezadeld. Ook in ons land. Hoe kan dit en vooral, hoe kan 
dit vermeden worden? Een gesprek met oud-senator en dokter Patrik 
Vankrunkelsven (medeauteur van de wet inzake spermabanken en donoren) en 
Steph Raeymaekers, donorkind – reportage + studiodebat 

 
Nieuws – Kinderen ziek door donorsperma – 21 juni 2013  
• Alle Belgische radiozenders 
• VTM & Een 
 
Nav schandaal met de Cryo donor verscheen er berichtgeving op 22 juni 2013 
• In alle Belgische kranten (Nederlandstalige en Franstalige) 
• Websites in Nederland en Frankrijk 
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Mijn verhaal – Steph richtte Donorkinderen België op – december 2012 - Flair 
• 6 maanden na de oprichting van de facebookpagina deed Flair een 

opvolgverhaal over onze organisatie 
 

Terzake – Garantie anonimiteit spermadonoren in twijfel – 19 sept 2012 - Canvas 
• Debat tussen fertiliteitarts Thomas D’Hooge en donorkind Steph 

Raeymaekers. Nav het debat zal de facebookpagina opgestart worden 

 
 

Verwezenlijkingen - Donorkinderen – (Wens)ouders - Donoren  
 
Donorkinderen 
• Sinds 29 september 2014 een officiële VZW 
• 15 Bijeenkomsten  
• Contact met anderen 
• Informatie  
• Hulpverlening 
 
(Wens)ouders & Donoren 
• Informatie 
• Transparantie fertiliteitbehandeling 
• Hulpverlening 

 
 

Verwezenlijkingen - Digitaal  
 
Participatie Europees initiatief voor donorkinderenorganisaties – september 2014 
• Een koepelorganisatie van Europese belangenverenigingen voor 

donorkinderen werd opgericht. Ander deelnemende landen zijn Nederland, 
Duitsland en Frankrijk, ouders van donorkinderen, wensouders, donoren, 
beleidsmakers, ... 
www.doeoffspring.eu 

 
 

Oprichting website www.enfantsdedonneurs.com  - oktober 2013   
• We richtten ook een Franstalige website om gerichte informatie te kunnen 

delen met lotgenoten, ouders, donoren, ... 
www.enfantsdedonneurs.com  

 
  
Blog voor en door donorkinderen – augustus 2013   
• Om onderwerpen uitgebreider toe te lichten werd er een blog in het leven 

geroepen. Het biedt ons de kans om dieper in te gaan op bepaalde aspecten, 
alsook in te spelen op de actualiteit. 
www.donorkinderen.wordpress.com   
 

 
Facebook Enfants de donneurs – juni 2013   
• Oprichting Franstalige facebookpagina om een brug te maken naar 

Franstalige donorkinderen, ouders, donoren, beleidsmakers, ... 
www.facebook.com/enfantsdedonneurs  
 

 
Oprichting website www.donorkinderen.com  - maart 2013   
• Site voor donorkinderen, ouders van donorkinderen, wensouders, donoren, 

beleidsmakers, ... 
www.donorkinderen.com  
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Facebook Donorkinderen België  - september 2012   
• Nav deelname reportage en debat in Terzake werd de facebookpagina 

opgericht met als doel een platform op te richten waardoor donorkinderen 
met elkaar in contact konden treden. Daarnaast dient het om gericht 
informatie te kunnen delen met lotgenoten, maar ook ouders, donoren en 
geïnteresseerden.  
www.facebook.com/donorkinderenbelgie  

 
 

Verwezenlijkingen - studenten  
 
Juridisch werkstuk UA - 1ste Master Rechten – juni 2013   
• Professor Frederik Swennen gaf aan een aantal van zijn 1ste Master Rechten 

studenten de opdracht had gegeven een juridisch werkstuk te maken rond 
anonimiteit bij embryo- en gametendonaten. Ze namen contact met ons en we 
hielpen hen een handje. 

 
Laatstejaarsstudenten van het Katholieke Scholencentrum JOMA te Merksem 
winnen de finale van de Sociale Wetenschappen Olympiade – mei 2013   
• Hun eindwerk handelde over het fertiliteitbeleid in België en de 

psychologische en sociale gevolgen voor donorkinderen. Met plezier en 
overgave werkten we er aan mee. 

 

Samenwerkingen - Connecties  
 
Binnenland 
• Adoptieorganisaties 
• Geboortemoeders organisatie – Mater Matuta VZW 
• Vzw Donorfamilies (ondersteunend platform voor gezinnen met 

donorkinderen) 
 
Buitenland 
• National Gamete Donation Trust (UK) 
• KID Lotgenotenforum (Nederland) 
• Stichting Donorkind  (Nederland) 
• FIOM (Nederland) 
• Spenderkinder (Duitsland) 
• Procréation Médicalement Anonyme (Frankrijk) 
• Donorchildren from Cryo Banks (Denemarken) 
• Lid Donor Offspring Europe (DOE)  
 
 
 
 

Doelen 
 
• Geen anonieme donoren meer in België  
• Juridische bescherming donoren die voor 2007 doneerden 
• Expertise centrum voor donorkinderen, ouders en donoren 
• Globaal donorregistratiesysteem 
• Grensoverschrijdende DNA-databank 
• Transparantie fertiliteitbehandelingen met gekend en open donormateriaal 
• Meewerken aan een beleid dat tegemoetkomt aan de belangen en behoeften 

van alle betrokken partijen 
• Doorbreken van het taboe 
• Bewaringsplicht medische dossiers verlengen tot 80 ipv 30 jaar 
• Medische dossiers opvragen zonder toestemming van de moeder 
• Internationale samenwerking 
• Inperking zwarte markt 

 


