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OPINIESTUK GENETIC IDENTITY DAY – 30 MEI 2022 
 

Vandaag de dag kunnen wensouders sperma- en eicellen kopen zonder al te veel moeite. Een van de 

grootste handelaars in menselijk materiaal, Cryos, stelt trots dat ze het grootste aanbod spermadonors 

ter wereld hebben. Wow? Onder het motto U vraagt, wij draaien lezen we verder op hun website dat 

wensouders filters kunnen gebruiken “om alleen Aziatische donors te zien, donors met Italiaanse 

etniciteit of roodharige donors, wat uw voorkeur ook maar is.” En we schijnen dat allemaal nog normaal 

te vinden ook. Waarom zouden we wensouders niet zo goed mogelijk proberen bedienen?  

 

Het Afstammingscentrum, actief sinds april 2021, heeft alle dagen te maken met de andere betrokkenen 

in dit verhaal, die doorgaans minder aandacht krijgen: de donorkinderen, op zoek naar informatie over 

de eigen afstamming en ontstaansgeschiedenis. Ook geadopteerden en metissen van de kolonisatie 

gaan steeds vaker deze zoektocht aan. Dit is verre van eenvoudig. Wat voor de meesten onder ons 

gekende materie is, het eigen ontstaansverhaal, vaak voer voor leuke anekdotes en overgeleverde 

familieverhalen, is voor hen een groot zwart gat, een archiefkast vol geheimen.  

Verschillende belangengroepen van donorkinderen wereldwijd (ook van bij ons) riepen enkele jaren 

terug 30 mei uit als internationale dag van de genetische identiteit. Ze vragen daarbij terecht aandacht 

voor hun recht op afstammingsinfo, toegang tot (alle) donorgegevens en andere relevante informatie 

rond hun ontstaansgeschiedenis. Dergelijke info is namelijk onmisbaar voor de ontwikkeling van de 

eigen identiteit en het welbevinden. 

En al verschilt hun ontstaansgeschiedenis wel grondig, ook geadopteerden worden bij deze eisen 

betrokken, gezien zij met dezelfde vragen kunnen worstelen en in gelijke mate recht hebben om te weten 

van wie men afstamt, op kennis van het eigen verhaal van bij de start.     

 

De onbeantwoorde vragen rond de eigen genetische historiek, het hardnekkige taboe en 

geheimhouding kunnen op sommige donorkinderen en geadopteerden dermate zwaar wegen dat ze 

met ernstige mentale problemen te maken krijgen. Voor sommigen gaat het hier om waarlijk existentiële 

vragen. Niet iedereen heeft zo’n nood om te gaan zoeken of de behoefte aan antwoorden en 

duidelijkheid. Zij die dat wel hebben, moeten daarbij alle kansen krijgen om hun zoektocht ook tot een 

goed einde te brengen. Voor sommigen is dat het ontsluiten van (donor)informatie, het bekomen van 

documenten, de inzage in een volledig adoptiedossier. Voor anderen gaat dat tot een persoonlijk 

contact, met de genetische ouder(s) en/of met halfbroers en -zussen of andere verwanten of een 

rootsreis naar het land van herkomst.  

Wanneer onze samenleving zich zo engageert in het ondersteunen van adoptie en van medisch 

geassisteerde bevruchting, dan lijkt het ons maar logisch dat men ook investeert in de ondersteuning 

van de kinderen die daaruit voortkomen.   

 

Net als de initiatiefnemers van deze dag vindt het Afstammingscentrum het niet langer aanvaardbaar 

dat hen de toegang ontzegd wordt tot kennis van de eigen medische, culturele en genetische 

afstammingsinformatie. Dit is namelijk een recht, vastgelegd in het Internationaal verdrag inzake de 

Rechten van het Kind en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden.  
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Het Afstammingscentrum pleit ondubbelzinnig voor de volwaardige realisatie van dit recht en vraagt 

hiervoor de vereiste ingrepen op beleidsvlak. We denken dan onder meer aan de afschaffing van het 

anoniem donorschap, de volledige ontsluiting van alle documenten in adoptiedossiers en dit ook als 

vereiste toevoegen voor samenwerking met landen van herkomst, de vrijgave van relevante 

documenten van metissen van de kolonisatie en de decretale mogelijkheid om ook naar tweedegraads 

verwantschap te kunnen zoeken. Sinds vorig jaar kan men met zoek- en afstammingsvragen terecht bij 

het Afstammingscentrum voor begeleiding en psychosociale ondersteuning. Het Afstammingscentrum 

doet hier met een klein team wat binnen de wettelijke en budgettaire mogelijkheden ligt. Deze 

begeleiding is dan wel kosteloos, maar kosten van DNA-stalen, vertalingen, reiskosten e.d. blijven wel 

(deels) ten laste van de zoekende persoon. Ook hiervoor kan in meer steun voorzien worden. 

 

Op geen enkele wijze werpen we hier een steen naar volwassenen met een meer dan begrijpelijke en 

erg menselijke kinderwens. Wat we vragen is een evenwichtiger debat over de afweging van rechten, 

belangen en behoeften, met daarbij een duidelijker erkenning van de rechten van de afstammeling en 

performante steun bij de zoektochten. We merken hierin een evolutie in de rechtspraak van het Hof voor 

de Rechten van de Mens (Straatsburg) en ook vaker in nationale rechtspraak, waar bijvoorbeeld 

geoordeeld wordt dat het recht op weten doorweegt op het recht van een donor om anoniem te blijven.  

 
Openheid in deze materie is tenslotte niet enkel een kwestie van individuele mensenrechten. Ook de 

algemene volksgezondheid is gebaat bij meer kennis over donoren en bijvoorbeeld een betere controle 

op het aantal kinderen dat uit één welbepaalde donor kan komen. Het lijkt ons namelijk nogal naïef om 

te denken dat in België schandalen à la Karbaat (waar één arts met eigen zaad meer dan 70 kinderen 

liet geboren worden) onmogelijk zouden zijn.  

Hoe dan ook mogen we van de overheid verwachten dat men na 3 decennia kinderrechten ook opvolgt 

wat het toeziendhoudend comité bij de VN hierover reeds stelde: “In any event, the law on artificial forms 

of fertilization, as with adoption, should be framed to protect the rights and well-being of children, not to 

meet the needs of childless couples.” (“Hoe dan ook, moet wetgeving over medisch geassisteerde 

bevruchting, net als bij adoptie, in het teken staan van de bescherming van de rechten en welbevinden 

van kinderen, eerder dan van de noden van kinderloze koppels”) Datzelfde comité gaf België in 2019 

ook de aanbeveling mee om wetgeving in te voeren waarmee donorkinderen toegang tot hun 

afstammingsgegevens zouden krijgen. En in de Standaard van 14 dec. 2021 stelt ook Dr. Herman 

Tournaye (UZ Brussel Fertiliteitskliniek) over de donoranonimiteit ook dat “de tijd rijp is om de wet te 

veranderen. Nu moet de politiek nog willen volgen.”  

Zo hoort u het ook eens van een ander.  

Ankie Vandekerckhove, coördinator Afstammingscentrum  

ankie@afstammingscentrum.be 

0472/846.426 
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