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‘De huidige wetgeving van 2007 laat ano-

nieme en gekende donatie toe. Anonieme 

donatie wil zeggen dat de wensouders de 

donor zelf niet kennen. De wetgeving  

verbiedt ook dat het donorkind zijn eigen 

afkomst mag kennen. In België is donatie 

geen ongekend begrip: de eerste donor- 

inseminaties werden reeds uitgevoerd in 

de late jaren 40. Omdat onvruchtbaarheid 

een taboe was, werd ouders geadviseerd 

om de oorsprong van het kind te verzwij-

gen. Donaties werden vaak niet eens  

geregistreerd, maar naar scha�ing telt 

België zo’n 40.000 à 50.000 donorkinde-

ren. Toch is het niet duidelijk hoeveel  

kinderen één donor telt. De wet van 

2007 zegt dat er een nationaal regis-

ter moet zijn waarbij een we�elijke 

beperking is opgelegd: het zaad van 

een donor mag bij maximaal zes ver-

schillende vrouwen tot de verwek-

king van kinderen leiden. Door het  

ontbreken van een nationaal én internati-

onaal register is dat bijna onmogelijk te 

controleren. Maar liefst 60% van het zaad 

dat in België wordt gebruikt, komt uit  

Denemarken, het land dat de twee groot-

ste spermabanken telt. Die verkopen aan 

meer dan zeventig verschillende landen. 

Wordt een kind met Deens zaad verwekt, 

‘We werken aan de 
oprichting van een 

Belgische 
DNA-databank, 

zodat donorkinderen 
hun familie 

kunnen vinden.’

dan is de kans reëel dat het meer dan honderd halfbroers en -zussen hee�, 

die verspreid zijn over de hele wereld. Los van andere psychologische  

implicaties kan de wetenschap dat je er eentje uit een productielijn bent, 

zeer nefast zijn. Stel dat een donorkind verliefd wordt op een halfbroer of 

-zus. Wat dan? Momenteel zit ik in een officiële 

werkgroep die opgericht werd door minister  

Vandeurzen. Hij zet zich in om de oprichting van 

een Belgische DNA-databank te verwezenlijken, 

zodat we eindelijk onze familie kunnen vinden. 

Onze missie is een totale hervorming van het  

huidige beleid, waarbij het recht op afkomst  

automatisch aan een kind toegekend zal worden. 

Maar we wensen ook mogelijkheden te creëren 

voor oudere donorkinderen.’ 

www.donorkinderen.com

www.donorkind.be

SPERMADONATIE  
IN VLAANDEREN
Donorkind Steph Raeymaekers (37)  

is voorzitster van vzw Donorkinderen.
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‘Ik ben 
een 

donorkind’
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