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Voor een 2e keer organiseren het Kinderrechtencommissariaat, 
de Délégué général aux droits de l’enfant en Plan International 
België de Kinderrechtenprijs.  
 
Dit initiatief biedt Vlaamse en Brusselse organisaties of 
verenigingen met kinderen de kans op positieve aandacht als 
een geldprijs.  
 

Deelname Kinderrechtenprijs 2018 

Vlaamse DNA-databank dan toch eindelijk op komst?  
 Afgelopen maanden verscheen in de pers dat het Vlaamse 

afstammingscentrum en DNA-databank eindelijk op effectief 
op komst zou zijn. Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) 
diende hier een decreetvoorstel voor in.  
 
Daar er nog heel wat zaken op hoog niveau beslist zullen 
moeten worden alvorens het centrum daadwerkelijk van start 
kan gaan, schatten we zelf in dat het er niet voor het einde 
van dit jaar zal zijn. 
 
 

Ondertussen is een eerste rechtstreekse DNA-match tussen een 
donorkind en haar biologische vader via een internationale  
DNA-databank een feit. De man had zichzelf geregistreerd naar 
aanleiding van de talrijke oproepen van donorkinderen om 
eindelijk een fundamentele vraag over zichzelf te kunnen 
beantwoorden.  
 

Donorkind vindt biologisch vader via rechtstreekse  
DNA-match in 23andme 

Ook wij schreven ons in en hopen weldra de kans te krijgen om onze organisatie met 
haar doelen en plannen te mogen komen voorstellen in het Vlaams Parlement.  
 
Tibo en Ster zullen als ambassadeurs onze organisatie voordragen. Voor hun komende 
presentatie kunnen ze ook jouw hulp gebruiken. Hier alvast de link naar hun oproep 
https://youtu.be/QRDTZtiodWA en voorstellingsfilmpje https://youtu.be/IQfrwIp5AS0.  
 
 

 
Het donorkind deed afgelopen zomer haar verhaal in de Knack, maar ook andere 
donorkinderen droegen bij aan het stuk.  Hier alvast de link naar het artikel 
https://tinyurl.com/y8jkgazg  
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Momenteel wordt in Frankrijk de huidige wetgeving rond donorgameten herbekeken. Een 
ethische commissie boog zich de afgelopen maanden over de oude wetgeving. Ze bood 
tevens de kans aan organisaties om over het onderwerp gehoord te worden.  
 
Onze Franse collega donorkinderenorganisatie PMA(nonyme) zette zich uiterst hard in 
om ook in hun land de stem van donorkinderen, vooral het recht op afkomst, te laten 
weerklinken. Volgens de laatste berichtgevingen zal de wet aangepast worden waarbij 
verwekking onder anonieme noemer afgeschaft zal worden. Daarnaast zal naar alle 
waarschijnlijkheid behandelingen met donormateriaal voor lesbische koppels 
opengesteld worden. Dit is nu echter nog niet het geval. 
 
  

Voorstel afschaffing anonimiteit in Frankrijk 

Grootouders verwekken kleinkind met zaad overleden zoon 

Draagmoederbank in Nederland op komst?  
 In Nederland werd de mogelijkheid van het opzetten van een draagmoederbank alvast terug op 

de politieke agenda gezet. Reden: steeds meer andere types van wensouders kaarten aan dat 
ook hun kinderwens zou ingevuld moeten worden, zonder dat ze hiervoor wetgeving hoeven te 
omzeilen of in een juridische grijze zone moeten belanden.  
 
Een consensus is er echter nog niet. 
 

Links 

Een rijk Brits koppel heeft na het plots overlijden van hun zoon een arts ontboden om sperma 
uit diens lichaam te halen. Het zaad werd naar Amerika overgebracht, alwaar via 
commercieel draagmoederschap en eiceldonatie een kleinkind werd verwekt.  
 
De grootouders paste ook geslachtselectie toe: hun voorkeur ging uit naar een verwekken en 
krijgen van een kleinzoon. Het jongetje zou ondertussen 3 jaar oud zijn. Deze zaak wordt 
momenteel onderzocht door Britse overheidsinstanties.   
 
 

• 'Help me find my 1,000 siblings': Dutch man searches for hundreds of brothers and 
sisters after DNA test reveals he is son of 'super sperm donor' who regularly donated for 
three years – Daily Mail  
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6221423/Dutch-man-searches-hundreds-
brothers-sisters-DNA-test-reveals-son-donor.html  

 
• First I Met My Children, Then My Girlfriend. They’re Related – NY Times 

https://www.nytimes.com/2018/09/28/style/modern-love-how-i-met-my-children.html  
  

• DNA en familiegeschiedenis – Centrum voor familiegeschiedenis 
https://cbg.nl/kennis/themas/dna-en-familiegeschiedenis/  
 

• The Jarring Experience of Learning You Were Conceived With Donor Sperm or Egg – Daily Tonic  
https://tonic.vice.com/en_us/article/yw4wzy/the-jarring-experience-of-learning-you-were-conceived-with-donor-
sperm-or-eggs?utm_campaign=sharebutton 
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Op zoek naar een veilige plek om je verhaal te delen, er te zijn voor anderen of 
mogelijks ook om je halbroer/zus/donor te vinden? Stuur ons dan een berichtje 
zodat we je aan de groep kunnen toevoegen.  
 

Geheime facebookgroep donorkinderen en donoren 

Nog meer info?  

www.donorkinderen.com  

www.facebook.com/donorkinderenbelgie  

www.donorkinderen.wordpress.com  

@donorkinderen  

 
• Kinderwens? Laat je niet gek maken door de ivf-industrie – De Correspondent 

https://decorrespondent.nl/8702/kinderwens-laat-je-niet-gek-maken-door-de-ivf-industrie/1627756343158-04d1d33d  
 

• Is everything you thought you knew about parenting wrong? Top geneticist claims he can prove a child's character is 
fixed at birth – Daily Mail 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6170137/Is-thought-knew-parenting-wrong-Geneticist-reveals-secret.html  

 
• Koppel gebruikt sperma van overleden zoon om kleinkind op de wereld te zetten – HLN 

https://www.hln.be/nieuws/buitenland/koppel-gebruikt-sperma-van-overleden-zoon-om-kleinkind-op-de-wereld-te-
zetten~a6ca1d58/  

 
• Lossen we misdaden straks via de stamboom op? – De Standaard 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180907_03719253?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr&utm_campaign=twitter
feed  

 
• Children of sperm donors find their half siblings and demand change – The Washington Post  

https://www.sfgate.com/news/article/Children-of-sperm-donors-find-their-half-siblings-13224017.php 
 

• Lifting the veil of secrecy around donor conception – The Canberra Times 
https://www.canberratimes.com.au/lifestyle/health-and-wellness/lifting-the-veil-of-secrecy-around-donor-conception-
20180909-p502pg.html  

 
 

• Can I Tell My Brother the Truth About Our Paternity? – The NY times  
https://www.nytimes.com/2018/09/03/magazine/can-i-tell-my-brother-the-truth-about-our-paternity.html 

 
• Dossier Draagmoederschap ’Dit is niet het beste voor het kind’ – De Telegraaf 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2505407/dit-is-niet-het-beste-voor-het-kind  
 
 


