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VOORWOORD  

 

Aan media-aandacht heeft een thema als medisch begeleide voortplanting geen gebrek. Een 

spermadonor die een genetische ziekte verspreidt1, embryo’s die bij de verkeerde wensmoeder worden 

ingebracht2, donorkinderen die oproepen om de anonimiteit van donoren op te heffen3, een Franse 

meemoeder die het in België kunstmatig verwekte kind van haar echtgenote niet mag adopteren4, … 

Het zijn maar enkele van de feiten die medisch begeleide voortplanting onder de publieke aandacht 

brachten tijdens het schrijven van dit werk. De sociale relevantie en de ethische en juridische vragen 

rond medisch begeleide voortplanting, zorgen ervoor dat het thema mij boeit. Ik ben dan ook dankbaar 

dat ik de kans heb gekregen om dit onderwerp uit te werken. 

 

Het schrijven van dit werk was een leerrijk proces en een mooi eindpunt van mijn vijfjarige 

rechtenopleiding. Gedurende een kleine twee jaar heb ik aan deze masterproef gewerkt. Tijdens deze 

periode kon ik steeds rekenen op de hulp van professor Verschelden. Zijn enthousiaste begeleiding en 

verhelderende feedback waren een welgekomen houvast. Daarvoor wil ik professor Verschelden graag 

danken. 

 

Ook Martijn, mijn zus en vrienden wil ik bedanken. Gedurende mijn rechtenopleiding deelden zij zowel 

vele mooie momenten als de occasionele stressmomenten met mij. In het bijzonder wil ik mijn ouders 

bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun en vertrouwen.  

 

 

Aurora Hoet 

Gent, 14 mei 2014 

 

                                                        
1
 S. COOLS, “Donorsperma maakt kinderen ziek”, De Standaard, 21 juni 2013, www.standaard.be/cnt/dmf20130621_001 

(consultatie 14 mei 2014); P. HUYGHEBAERT, “Kinderen ziek door defect in donorsperma”, De Redactie, 21 juni 2013, 
www.deredactie.be/permalink/1.1659267 (consultatie 14 mei 2014). 

2
 K. HEYLEN, “Italiaanse vrouw krijgt "verkeerde" embryo's ingeplant”, De Redactie, 14 april 2014, www.deredactie.be/ 

permalink/1.1940154 (consultatie 14 mei 2014). 
3
 PANORAMA, “Recht op roots”, Canvas, 20 december 2012, www.deredactie.be/permalink/1.1508997 (consultatie 14 mei 

2014). 
4
 K. VAN DE PERRE, “Kunstmatige inseminatie bij Franse lesbische vrouw is 'fraude'”, De Morgen, 5 mei 2014, 

www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1875465/2014/05/05/Kunstmatige-inseminatie-bij-Franse-lesbische 
-vrouw-is-fraude.dhtml (consultatie 14 mei 2014). 
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INHOUDSTAFEL 

VOORWOORD!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!# 

INHOUDSTAFEL!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!$ 

HOOFDSTUK 1: INLEIDING!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!% 

HOOFDSTUK 2: SPERMADONATIE EN DONORANONIMITEIT NA MEDISCH BEGELEIDE 

VOORTPLANTING!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!&& 

'()*+,-.!&/!012+34,*!5*4.*1,-.!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!&&!

6!&"!7*+.,8!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!&&!

6!9"!:3,4;+<-)!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!&#!

6!#"!=><-?>,@?!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!&A!

6!A"!B*)*>+<-)!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!&C!

6!$"!7*+.,;DE*!5*4.*1,-.;*12+34,*!,-!1*>.*+,@?,-.!F*4!),*!1<-!:3,4;+<-)G!=><-?>,@?!*-!

B*)*>+<-)!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!&H!

'()*+,-.!9/!I2*J<;;,-.;.*K,*)!F*),;DE!K*.*+*,)*!122>4J+<-4,-.!,-!7*+.,8G!B*)*>+<-)G!=><-?>,@?!*-!

:3,4;+<-)!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!&H!

6!&"!L*K>3,?4*!4*DE-,*?*-!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!&M!

6!9"!N,412*>*-)*!,-;4<-4,*;!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!&%!

6!#"!I2*+<4,-.;1*>*,;4*-!122>!)*!5*-;23)*>O;P!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!9Q!

A.! R<4E2+2.,*!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!9&!

B.! 73>.*>+,@?*!;4<<4!1<-!)*!5*-;23)*>O;P!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!99!

C.! S*?;3*+*!.*<<>)E*,)!1<-!)*!5*-;23)*>O;P!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!9A!

D.! T**(4,@)!1<-!)*!5*-;23)*>O;P!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!9$!

E.! U1*>**-?2F;4!43;;*-!5*-;23)*>O;P!*-!(*>4,+,4*,4;D*-4>3F!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!9H!

!"! :*!21*>**-?2F;4!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!9H!

!"! V,@W,.,-.!1<-!)*!21*>**-?2F;4!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!9%!

!"! L*12+.*-!122>!)*!<(;4<FF,-.!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#Q!

F.! 0X4><!D>,4*>,<!J*>!(*>4,+,4*,4;D*-4>3F!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#Q!

6!A"!Y22>5<<>)*-!122>!)2-<4,*!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#&!

A.! L<F*4*-Z!*-!*FK>[2)2-<4,*!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#&!

B.! Y*>.2*),-.!122>!)*!)2-2>!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!##!

C.! U1*>**-?2F;4!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#A!

!"! B22)W<?*+,@?*!42*;4*FF,-.!1<-!)*!)2-2>O*-P!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#A!

!"! \*>>2*J,-.!1<-!)*!42*;4*FF,-.!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#$!

6!$"!7*;+3,4/!),1*>;,4*,4!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#C!

'()*+,-.!#/!:*!<-2-,F,4*,4!1<-!)*!;J*>F<)2-2>!,-!7*+.,8G!B*)*>+<-)G!=><-?>,@?!*-!:3,4;+<-)!""""""!#C!

6!&"!]*--,;!,)*-4,4*,4!1<-!)*!)2-2>!2J!E*4!F2F*-4!1<-!)*!K*1>3DE4,-.!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#H!
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A.! ^-;*F,-<4,*!2(!*FK>[24><-;(*>!F*4!2-K*?*-)*!)2-2>!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#H!

B.! ^-;*F,-<4,*!2(!*FK>[24><-;(*>!F*4!K*?*-)*!)2-2>!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#H!

6!9"!Y>,@.*1*-!1<-!,-(2>F<4,*!21*>!)*!)2-2>!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#M!

A.! ^-(2>F<4,*!21*>!)*!,)*-4,4*,4!1<-!)*!)2-2>!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!#M!

B.! _*),;DE*!,-(2>F<4,*!21*>!)*!)2-2>!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!A&!

C.! ^-(2>F<4,*!21*>!([;,*?*!?*-F*>?*-!1<-!)*!)2-2>!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!A9!

6!#"!012+34,*!-<<>!2JE*((,-.!1<-!)*!<-2-,F,4*,4!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!A#!

HOOFDSTUK 3: AFSTAMMING VAN DE SPERMADONOR IN RECHTSVERGELIJKEND 

PERSPECTIEF!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!AC 

'()*+,-.!&/!`*+*1<-4*!5*4.*1,-.!,-!)*!03>2J*;*!N-,*!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!AC!

6!&"!a*;!1*>;DE,++*-)*!1,;,*;!K,@!)*!03>2J*;*!5*4.*1*>;!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!AH!

A.! Y*>K2)!2J!;J*>F<)2-<4,*!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!AH!

B.! '-2-,F,4*,4!,-!D2FK,-<4,*!F*4!1*>K2)!2J!1<;4;4*++,-.!1<-!E*4!1<)*>;DE<J!1<-!)*!)2-2>!AM!

C.! '-2-,F,4*,4!W2-)*>!1*>K2)!2J!1<;4;4*++,-.!1<-!E*4!1<)*>;DE<J!1<-!)*!)2-2>!"""""""""""""""""""""""!$Q!

D.! UJE*((,-.!<-2-,F,4*,4!F*4!1*>K2)!2J!1<;4;4*++,-.!1<-!E*4!1<)*>;DE<J!1<-!)*!)2-2>!"""""""""!$Q!

E.! UJE*((,-.!<-2-,F,4*,4!W2-)*>!1*>K2)!2J!1<;4;4*++,-.!1<-!E*4!1<)*>;DE<J!1<-!)*!)2-2>!""!$&!

F.! L**-!5*4.*1,-.!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!$9!

6!9"!V*4.*1,-.!,-!7*+.,8G!:3,4;+<-)G!=><-?>,@?!*-!B*)*>+<-)!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!$9!

6!#"!L**-!D2-;*-;3;!,-!)*!03>2J*;*!N-,*!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!$A!

'()*+,-.! 9/! Y22>5<<>)*! 122>! )*! 1<;4;4*++,-.! 1<-! )*! <(;4<FF,-.! 1<-! )*! ;J*>F<)2-2>/!

'(5*W,.E*,)!1<-!)3KK*+*!22>;J>2-?*+,@?*!<(;4<FF,-.!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!$$!

6!&"!V*-;F2*)*>!52>)4!<342F<4,;DE!@3>,),;DE*!F2*)*>!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!$$!

6!9"!'(;4<FF,-.!1<-!>*DE4;5*.*!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!$C!

A.! Y<;4;4*++,-.!1<-!)*!<(;4<FF,-.!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!$C!

!"! '(;4<FF,-.!1<-!)*!*DE4.*-224!2(!.*>*.,;4>**>)*!J<>4-*>!1<-!)*!F2*)*>!"""""""""""""""""""""""""""""""""!$C!

!"! '(;4<FF,-.! 1<-! )*! *DE4.*-24*! 2(! 1>235*+,@?*! .*>*.,;4>**>)*! J<>4-*>! 1<-! )*!F2*)*>! ,-!

7*+.,8!*-!B*)*>+<-)!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!$C!

B.! 7*45,;4,-.!1<-!)*!<(;4<FF,-.!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!$M!

!"! 7*45,;4,-.!)22>!)*!@3>,),;DE*!1<)*>!2(!F**F2*)*>!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!$M!

!"! 7*45,;4,-.!)22>!)*!F2*)*>!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!C&!

!"! 7*45,;4,-.!)22>!E*4!?,-)!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!C9!

!"! 7*45,;4,-.!)22>!)*!)2-2>!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!C#!

C.! b2-D+3;,*!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!C$!

6!#"!0>?*--,-.!)22>!)*!5*-;1<)*>!2(!B*)*>+<-);*!F**F2*)*>!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!C$!

A.! Y<;4;4*++,-.!1<-!)*!<(;4<FF,-.!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!C$!

B.! 7*45,;4,-.!1<-!)*!<(;4<FF,-.!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!CM!

!"! 7*45,;4,-.!)22>!)*!*>?*--*>!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!CM!

!"! 7*45,;4,-.!)22>!)*!F2*)*>!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!HQ!

!"! 7*45,;4,-.!)22>!E*4!?,-)!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!H&!



!

  7 

!"! 7*45,;4,-.!)22>!)*!)2-2>!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!H9!

C.! b2-D+3;,*!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!H9!

6!A"!L*>*DE4*+,@?*!1<;4;4*++,-.!1<-!E*4!23)*>;DE<J!1<-!)*!5*-;1<)*>!2(!F**F2*)*>!""""""""""""""""""!H#!

A.! Y<;4;4*++,-.!1<-!)*!<(;4<FF,-.!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!H#!

B.! 7*45,;4,-.!1<-!)*!<(;4<FF,-.!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!H$!

C.! b2-D+3;,*!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!H$!
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HOOFDSTUK 1 

INLEIDING 

 

 In onze huidige samenleving kampen veel koppels met vruchtbaarheidsproblemen. Maar liefst 1.

één op de zes koppels heeft bij hun voortplanting een bepaald fertiliteitsprobleem. De grootste oorzaak 

hiervan is dat vrouwen op latere leeftijd dan vroeger hun kinderwens in vervulling willen laten gaan. 

Ook overgewicht, stress en een ongezonde levensstijl worden als oorzaken genoemd.5 Daarnaast 

kunnen ook homoseksuele koppels of alleenstaande vrouwen een kinderwens hebben. Zij hebben 

sowieso medische hulp nodig om hun kinderwens te realiseren. Al deze wensouders kunnen bij hun 

vruchtbaarheidsproblemen worden geholpen door middel van medisch begeleide voortplanting (hierna: 

MBV). Onder deze noemer worden de medische technieken gegroepeerd die worden toegepast bij 

mensen die om een bepaalde reden geen kind kunnen krijgen. 

 

 Er vallen twee grote categorieën van MBV te onderscheiden, namelijk homologe6 en heterologe7 2.

MBV. Sommige wensouders hebben nood aan medische hulp bij hun voorplanting maar kunnen wel 

met hun eigen gameten8 werken. In dat geval spreken we van ‘homologe MBV’. In bepaalde gevallen 

zal er echter een beroep moeten worden gedaan op gameten van een donor om de eigen kinderwens te 

vervullen. Als er gebruik wordt gemaakt van donorgameten, hebben we het over ‘heterologe MBV’.  

Als met donorsperma wordt gewerkt, stemt het biologisch ouderschap niet overeen met het juridisch 

gewenste ouderschap, terwijl de spermadonor wel een genetische band met het verwekte kind heeft. 

Deze, op het eerste zicht eenvoudige vaststelling, brengt fundamentele juridische vraagstukken met zich 

mee, waarop deze masterproef zal focussen. Concreet wordt beoogd een antwoord te formuleren op de 

vraag in welke mate het in België mogelijk is om een afstammingsband vast te stellen tussen een 

spermadonor en het donorkind en of de bestaande regeling conform de grondrechten is. 

 

Dat deze masterproef zich enkel wijdt aan de afstammingsband die eventueel kan ontstaan tussen een 

spermadonor en het donorkind heeft als gevolg dat een aantal verwante onderwerpen buiten het 

onderzoeksveld van dit werk vallen. Zo wordt er verder niet meer ingegaan op homologe MBV. Ook de 

vermogensrechtelijke aanspraken tegenover de spermadonor worden, hoewel zeker niet oninteressant, 

niet behandeld. De gevallen waarin aan zelfinseminatie wordt gedaan en dus geen beroep wordt gedaan 

op een arts, worden eveneens niet besproken in het kader van deze masterproef. 

                                                        
5
 EUROPEAN SOCIETY OF HUMAN REPRODUCTION AND EMBRYOLOGY, ART Fact sheet, www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/ 

ART-fact-sheet.aspx (consultatie 14 mei 2014). 
6
 Homologe MBV wordt ook wel endogene MBV genoemd. 

7
 Heterologe MBV wordt ook wel exogene MBV genoemd. 

8
 Gameten zijn voortplantingscellen die op basis van het geslacht worden opgedeeld in vrouwelijke gameten (eicellen) en 

mannelijke gameten (spermatozoïden) en waarvan de versmelting een embryo vormt (art. 2, k wet 6 juli 2007 betreffende 
de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten, BS 17 juli 2007, 
38.575). 
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 De toepassing van MBV is niet uniform in de verschillende Europese landen en zal dit in de 3.

nabije toekomst wellicht ook niet worden, nu het EHRM heeft bevestigd dat elke staat met een ruime 

beoordelingsmarge zijn beleid over MBV mag uitwerken.9 Veel van de regelgeving rond MBV is 

gelinkt aan de tradities van een land en zijn sociale en culturele behoeften.10 Aangezien wensouders in 

hun eigen land soms niet voldoen aan de wettelijke voorwaarden voor MBV, is het voor hen een optie 

om naar het buitenland te trekken om hun kinderwens vervuld te zien. Dit wordt ‘cross border 

reproductive care’ oftewel ‘grensoverschrijdende fertiliteitszorg’ genoemd.11  De diversiteit in de 

wetgeving over MBV samen met het fenomeen van grensoverschrijdende fertiliteitszorg, maken een 

rechtsvergelijkend onderzoek een interessant gegeven.  

 

In deze masterproef wordt nagegaan welke plaats België en zijn regelgeving rond afstamming van de 

spermadonor inneemt in vergelijking met de andere landen van de Europese Unie en in het bijzonder in 

vergelijking met Duitsland, Frankrijk en Nederland.12 Er werd gekozen om een vergelijking te maken 

met onze drie grootste buurlanden om verschillende redenen. In Frankrijk is het toepassingsgebied van 

MBV beperkter dan in België, waardoor het interessant is om deze verschillen en hun gevolgen voor de 

afstamming van de donor te bespreken. In Nederland kan de anonimiteit van donoren, in tegenstelling 

tot in België, worden opgeheven en dus is het relevant om na te gaan welke implicaties dit verschil op 

afstammingsrechtelijk vlak met zich meebrengt. In Duitsland ten slotte wordt bitter weinig over MBV 

geregeld, wat het aantrekkelijk maakt om de gevolgen hiervan te vergelijken met België, waar wel 

gedetailleerde wetgeving over MBV werd uitgewerkt. 

 

 De zoektocht naar een antwoord op de vermelde onderzoeksvragen wordt als volgt gevoerd. Eerst 4.

wordt het algemeen kader rond spermadonatie in België, Duitsland, Nederland en Frankrijk geschetst 

(Hoofdstuk 2). Er wordt ingegaan op de evolutie van de wetgeving, het toepassingsgebied van MBV en 

de anonimiteit van donoren. Daarna belanden we bij de kern van deze masterproef, namelijk de 

afstamming van de spermadonor in rechtsvergelijkend perspectief (Hoofdstuk 3). In dit deel wordt eerst 

een overzicht gegeven van de wetgeving over de afstamming van de spermadonor in de 28 landen van 

de EU, waarna dieper wordt ingegaan op de (on)mogelijkheid tot vaststelling van het vaderschap van de 

spermadonor in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Vervolgens wordt de Belgische wetgeving 

rond het vaststellen van het vaderschap van de donor geëvalueerd op basis van de grondrechten 

(Hoofdstuk 4). Tot slot wordt een algemeen besluit gevormd (Hoofdstuk 5). 

                                                        
9
 EHRM (Grote Kamer) 3 november 2011, nr. 57813/00, S.H. en anderen t. Oostenrijk, nr. 73. 

10
 EHRM (Grote Kamer) 3 november 2011, nr. 57813/00, S.H. en anderen t. Oostenrijk, nr. 63. 

11
 Zie S. TACK, “Juridische knelpunten bij grensoverschrijdende fertiliteitszorg in Europa” in S. TACK en G. VERSCHELDEN 

(eds.), Medisch begeleide voortplanting in juridisch en ethisch perspectief, Antwerpen, Intersentia, 2014, 69-117. 
12

 De relevante buitenlandse wetgevend bepalingen zijn opgenomen in een bijlage achteraan dit werk. 
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HOOFDSTUK 2   

SPERMADONATIE EN DONORANONIMITEIT NA MEDISCH BEGELEIDE 

VOORTPLANTING 

 

 Vooraleer we in hoofdstuk 3 de afstammingsrechtelijke gevolgen van MBV bestuderen, 5.

analyseren we in dit hoofdstuk hoe MBV in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland wordt toegepast. 

Eerst wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de wetgeving over MBV in de vier landen 

(afdeling 1). Vervolgens wordt het toepassingsgebied van MBV vergeleken (afdeling 2). Ten slotte 

wordt geanalyseerd in welke mate een spermadonor anoniem is in elk van de vier landen. (afdeling 3). 

 

AFDELING 1:  EVOLUTIE WETGEVING 

 MBV brengt niet alleen morele, maar ook heel wat juridische vragen met zich mee. Sinds de 6.

jaren ’70 werd MBV meer en meer toegepast en dus was het afwachten wanneer de wetgevers initiatief 

zouden nemen om MBV aan wetten te onderwerpen.13 Hierna wordt geschetst hoe de wetgeving rond 

MBV in België (§ 1), Duitsland (§ 2), Frankrijk (§ 3) en Nederland (§ 4) tot stand is gekomen en 

geëvolueerd waarbij duidelijk zal worden dat niet alle wetgevers even snel actie ondernamen. 

 

"!#$!%&'()*!!

 Voor 2007 bestond er in België geen algemene wet over medisch begeleide voortplanting. Dit wil 7.

niet zeggen dat er geen medische centra waren die handelingen van MBV uitvoerden. Zulke centra 

bestaan reeds lange tijd, maar tot 2007 handelden zij elk volgens hun eigen regels. 

 

Voor de komst van de algemene wet over MBV, bestonden er wel enkele regelgevingen die 

deelaspecten van MBV regelden. Zo is er de ‘wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op 

embryo’s in-vitro’.14 Daarnaast bestonden ook twee koninklijke besluiten die normen opleggen voor 

fertiliteitscentra15 en een KB die terugbetalingen van kosten van een IVF-behandeling regelde.16  

De, in het kader van deze masterproef, belangrijkste bepaling die bestond vóór 2007, is artikel 318, §4 

van het Burgerlijk Wetboek. Deze bepaling, die reeds in 1987 ingevoerd werd,17 bevat een verbod om 

de afstamming langs vaderszijde te betwisten indien de echtgenoot zijn toestemming heeft gegeven tot 

                                                        
13

 D. FENOUILLET en F. TERRÉ, Droit civil. La Famille, Parijs, Dalloz, 2011, 733, nr. 789. 
14

 Wet 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo’s in vitro, BS 28 mei 2003, 29.287. 
15

 KB 15 februari 1999 tot vaststelling van de programmatiecriteria die van toepassing zijn op het zorgprogramma 
"reproductieve geneeskunde", BS 25 maart 1999, 9555; KB 15 februari 1999 houdende vaststelling van de normen waaraan 
de zorgprogramma's "reproductieve geneeskunde" moeten voldoen om erkend te worden, BS 25 maart 1999, 9556. 

16
 KB 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de 

ziekenhuizen, BS 30 mei 2002, 23.593. 
17

 Wet 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming, BS 27 mei 1987, 8250. 
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kunstmatige inseminatie of een andere daad die de voortplanting tot doel had. Buiten deze bepaling 

golden voor de afstamming van een kind dat werd verwekt door MBV de normale afstammingsregels. 

 

 Sinds 2007 hebben we een volledige aparte wet die wordt gewijd aan MBV. Op 23 november 8.

2005 werd in de Senaat het wetsvoorstel ingediend waarop de huidige wet gebaseerd is.18 Voorheen 

waren er al enkele pogingen om MBV wettelijk te regelen, maar deze bleven zonder gevolg.19 

Uiteindelijk werd op 6 juli 2007 de definitieve versie van de ‘wet betreffende de medisch begeleide 

voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten’ (hierna: MBV-wet) 

bekrachtigd en afgekondigd.20 Het betreft een kaderwet waarin verschillende aspecten van MBV 

worden geregeld. Zowel de medische handeling an sich wordt geregeld, maar er werd ook nagedacht 

over de gevolgen van een MBV-handeling zoals de afstamming na MBV.21 De MBV-wet regelt echter 

niet alles, het blijft een kaderwet. De wet speelt aldus onverminderd de voornoemde wetten en KB’s. 

Ook de wet betreffende de rechten van de patiënt blijven onverkort van toepassing op medisch 

begeleide voortplanting.22 

 

Sinds het invoeren van de wet zijn er slechts twee wijzigingen aan de wet aangebracht. In 2008 werd er 

een nieuwe titel ingevoegd inzake toezicht23  en werden het tweede en derde lid van artikel 3 

opgeheven24 aangezien er een KB werd uitgevaardigd dat de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het 

doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren, opslaan en distribueren van embryo's, gameten, 

gonaden25 en fragmenten van gonaden vaststelt.26 

 

                                                        
18

 Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo’s en de 
gameten, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1440/1.  

19
 Wetsvoorstel betreffende de verschillende aspecten van de medisch ondersteunde voortplanting, Parl.St. Senaat 1996-97, 

nr. 1-533/1. In dit voorstel werd de anonimiteit van de donor als voldoende geacht om afstammingsvorderingen tussen de 
donor en het kind te voorkomen (zie pagina 8, 17 en 18 van het wetsvoorstel); Wetsvoorstel inzake de medisch begeleide 
voortplanting, Parl.St. Senaat 2003-04, nr. 3-418/1; Wetsvoorstel over de medisch begeleide voortplanting, Parl.St. Senaat 
2004-05, nr. 3-1067/1.  

20
 Wet 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de 

gameten, BS 17 juli 2007, 38.575 (hierna: MBV-wet). 
21

 De wet vermeldt regels over de bestemming van overtallige embryo’s en gameten, afstammingsrechtelijke gevolgen, 
anonimiteit van de donor, post-mortem toepassing en genetische pre-implantatiediagnostiek. 

22
 Wet 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, BS 26 september 2002, 43.719; H. NYS en T. WUYTS, “De wet 

betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten”, RW 2007-
08, (762) 762, nr. 2. 

23
 Titel VI/1 ingevoegd door art. 110 Wet 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), BS 7 augustus 2008, 41.186. 

24
 Art. 42 Wet 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de 

geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, BS 30 december 2008, 68.774. 
25

 Gonaden zijn organen die de voortplantingscellen produceren, te weten de eierstokken bij de vrouw en de teelballen bij de 
man (art. 2, n MBV-wet). 

26
 KB 28 september 2009 tot vaststelling van de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, wegnemen, verkrijgen, 

testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijk lichaamsmateriaal, waaraan de banken voor menselijk 
lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren voor menselijk lichaamsmateriaal en de productie-instellingen moeten 
voldoen, BS 23 oktober 2009, 69.409. 
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 Naast de wet van 2007 is ook de ‘wet van 2008 inzake het verkrijgen en gebruik van menselijk 9.

lichaamsmateriaal’ relevant. Deze wet legt regels op waaraan men zich moet houden bij het verkrijgen 

en gebruiken van o.a. gameten.27 

 

 Tot nu toe verwijst slechts één artikel uit het Burgerlijk Wetboek, namelijk artikel 318, §4 BW, 10.

naar MBV. In de nabije toekomst zal dit veranderen. Het op 21 januari 2014 ingediende ‘wetsvoorstel 

houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder’28, dat reeds is bekrachtigd en 

afgekondigd29, voorziet in de invoering van een nieuw hoofdstuk in het Burgerlijk Wetboek dat de 

oorspronkelijke afstamming van de meemoeder, die toestemde tot de verwekking van een kind door 

MBV bij haar partner, regelt. 

 

"!+$!,-)./'012!

 In de jaren ’70 begon de praktijk van MBV zich uit te breiden in Duitsland. Op dat moment 11.

bestond er geen enkele wet of richtlijn van een medische beroepsvereniging om de praktijk te kaderen.30
  

Ook vandaag bestaat er in Duitsland bitter weinig wetgeving over MBV. Er kunnen slechts drie kleine 

wetgevende initiatieven over MBV worden vermeld. Sinds 1990 bestaat er een strafwet inzake de 

bescherming van embryo’s.31 De Embryonenschutzgesetz is een korte wet, maar bevat toch enkele 

relevante elementen inzake MBV zoals bijvoorbeeld het verbod op eiceldonatie. 32  Het 

Transplantationsgesetz van 199733 bevat enkele regels die van toepassing zijn op donatie van organen 

en weefsels in het algemeen en op het bijzondere geval van donatie van zaadcellen voor MBV.34 In 

2002 werd met het Kinderrechteverbesserungsgesetz een verbod tot betwisting van het vaderschap 

ingevoerd in het Bürgerliches Gesetzbuch (hierna: BGB) voor het geval wanneer een kind wordt 

verwekt door heterologe MBV met toestemming van beide echtgenoten.35 

 

                                                        
27

 Wet 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de 
geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, BS 30 december 2008, 68.774. 

28
 Wetsvoorstel houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder, Parl.St. Senaat 2013-14, nr. 5-2445/1. 

29
 http://senaat.be/www/?MIval=/dossier&LEG=5&NR=2445&LANG=nl (consultatie 14 mei 2014). 

30
 F. FURKEL, “The identification of gamete donors in the Federal Republic of Germany: a controversial issue with disturbing 

consequences” in B. FEUILLET-LIGER, K. ORFALI, en T. CALLUS (eds.), Who is my genetic parent? Donor anonymity and 

assisted reproduction: a cross-cultural perspective, Brussel, Bruylant, 2011, (93) 96 (hierna: F. FURKEL, “The 
identification of gamete donors in the Federal Republic of Germany”). 

31
 Gesetz zum Schutz von Embryonen (Embryonenschutzgesetz) vom 13. Dezember 1990, BGBl. 1990 I, 2746. 

32
 Art. 1, lid 1, 1 en 2 Embryonenschutzgesetz. 

33
 Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen und Geweben (Transplantationsgesetz) vom 5. 

november 1997, BGBl. 1997 I, 2631. 
34

 Art. 8b, lid 2 Transplantationsgesetz. 
35

 Art. 1, 2 Gesetz zur weiteren Verbesserung von Kinderrechten (Kinderrechteverbesserungsgesetz) vom 9. April 2002, 
BGBl. 2002 I, 1239. 
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De reden waarom er in Duitsland geen algemene wet over MBV bestaat heeft veel te maken met de 

federale staatsstructuur van Duitsland. Een tussenkomst van de federale staat is een complex gegeven.36 

De gevoeligheid van een materie als MBV maakt het er uiteraard niet gemakkelijker op. 

 

 Door het gebrek aan regelgevingen moesten de artsen voor zichzelf uitmaken welke handelingen 12.

van MBV ze wel en welke ze niet wilden stellen. Hierdoor was er een enorme variatie van deelstaat tot 

deelstaat en zelfs binnen de deelstaten varieerden de praktijken. 37  Om iets te doen tegen deze 

onduidelijk geworden praktijk heeft de Duitse Orde van geneesheren, de Bundesärztekammer, 

ingegrepen. Met het uitvaardigen van richtlijnen tracht de Bundesärztekammer de praktijk van MBV te 

harmoniseren.38 De meest recente richtlijn dateert van 2006.39 Deze richtlijn heeft bindende werking 

indien de regionale kamer binnen de deelstaat waarin de arts actief is, de regels uit de richtlijn heeft 

geïncorporeerd, wat de meeste deelstaten vandaag gedaan hebben.40 Als een arts de richtlijn dan niet 

volgt kan dit strafrechtelijke sancties en beroepssancties tot gevolg hebben.41 

 

 Vermeldenswaardig is een richtlijn uitgevaardigd door de werkgroep donorinseminatie. Deze 13.

werkgroep heeft als doelstelling om de verschillende belangen die bij heterologe MBV komen kijken te 

analyseren, de maatschappelijke aanvaarding in Duitsland van behandelingen met donorsperma te 

bevorderen en het ontwikkelen en actualiseren van kwaliteitsnormen en richtlijnen voor het uitvoeren 

van behandelingen met donorsperma en het beheer van zaadbanken in Duitsland.42 In 2006 werkte de 

werkgroep een uitgebreide richtlijn uit over behandelingen met donorsperma.43 Aangezien deze richtlijn 

niet bindend is, wordt hier verder niet op ingegaan.  

 

"!3$!450165)76!

 Reeds vroeg begon de Franse overheid aandacht te geven aan de juridische problemen bij de al 14.

maar meer opkomende artificiële voortplanting met zich meebrengen en de bio-ethiek in het algemeen. 

In 1983 werd een ethisch comité opgericht met als doel advies te geven over morele vragen die rijzen 

bij de evolutie van de biologie, de geneeskunde en gezondheid en de samenleving te motiveren om zelf 

                                                        
36

 Art. 74, lid 1, 26 Grundgesetz; F. FURKEL, “The identification of gamete donors in the Federal Republic of Germany”, (93) 
119. 

37
 F. FURKEL, “The identification of gamete donors in the Federal Republic of Germany”, (93) 106-107. 

38
 F. FURKEL, “The identification of gamete donors in the Federal Republic of Germany”, (93) 108. 

39
  (Muster-)Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion vom 17. februari 2006, Deutsches Ärzteblatt 19 mei 

2006, A1392-A1403 en www.bundesaerztekammer.de/downloads/AssRepro.pdf (consultatie 14 mei 2014) (hierna: 
(Muster-)Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion). 

40
 F. FURKEL, “The identification of gamete donors in the Federal Republic of Germany”, (93) 109; M. WELLENHOFER, 

Familienrecht, München, Verlag C. H. Beck, 2011, 249, nr. 39. 
41

 Bepaling 5.5 (Muster-)Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion. 
42

 www.donogene-insemination.de/verein.html (consultatie 14 mei 2014). 
43

 Richtlinien des Arbeitskreises für Donogene Insemination zur Qualitätssicherung der Behandlung mit Spendersamen in 

Deutschland, www.donogene-insemination.de/downloads/Richtl_Druckfassung.pdf (consultatie 14 mei 2014). 
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ook bij deze vragen stil te staan.44 De eerste onderwerpen die het comité behandelde waren MBV en 

experimenten op mensen. Met de tijd werd het onderzoeksdomein uitgebreid met topics zoals 

onderzoek op embryo’s en de anonimiteit van donoren.45 

 

 Frankrijk was er in vergelijking met andere landen ook vroeg bij om de medische begeleide 15.

voortplanting een wettelijk kader te geven. Op 29 juli 1994 werden twee wetten uitgevaardigd die 

verband houden met MBV, de zogenaamde ‘lois bioéthiques’. De ‘wet betreffende het respect voor het 

menselijk lichaam’ voerde enkele regels in het Strafwetboek en het Burgerlijk Wetboek in.46 In het 

kader van deze masterproef is voornamelijk de in het Burgerlijk Wetboek onder de afstammingsregels 

ingevoegde afdeling III ‘Medisch begeleide voortplanting’47 van belang. Artikelen 311-19 en 311-20 

van deze afdeling voerden twee aanpassingen van het normale afstammingsrecht in die van toepassing 

zijn als het betreffende kind wordt verwekt met gebruik van donorsperma van een derde. 

De tweede wet van 29 juli 1994, de ‘wet betreffende donatie en het gebruik van producten en elementen 

van het menselijk lichaam bij medisch begeleide voortplanting en bij prenatale diagnostiek’, voegde een 

hele reeks nieuwe artikelen toe in het Wetboek van Volksgezondheid (Code de la santé publique).48 

Onder deze artikelen vinden we onder andere een hele reeks artikelen waarin de 

toepassingsvoorwaarden van MBV worden vastgesteld.  

 

 Aangezien MBV een wetenschappelijke materie betreft die snel kan evolueren, beoogde de 16.

Franse wetgever om binnen de vijf jaar na de inwerkingtreding van de wetten van 1994 te bestuderen 

waar er hervormingen zouden moeten worden doorgevoerd.49 De herzieningswet kwam er in 2004.50 De 

meningsverschillen bij de voorbereiding van deze wet liepen hoog op, vandaar dat de herzieningswet 

niet na vijf, maar pas na tien jaar werd afgekondigd. Het eerste wetsontwerp werd al in 2001 

voorgesteld, maar het duurde drie jaar vooraleer de wet er doorkwam.51 Doordat de meningsverschillen 

over ethische vragen inzake MBV niet ten gronde konden worden opgelost, bleef de wet van 2004 

beperkt tot een loutere update van de wetten van 1994 aan de medische vooruitgang. Er werden geen 

grote principes aangepast.52 In 2011 werden de ‘lois bioéthiques’ voor een tweede keer herzien, maar 

ook deze herziening bracht geen opmerkelijke wijzigingen teweeg.53  

                                                        
44

 Décret n° 83-132 du 23 février 1983 portant création d'un Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie 
et de la santé, JO 25 février 1983, 630; www.ccne-ethique.fr/fr/pages/historique (consultatie 14 mei 2014). 

45
 www.ccne-ethique.fr/fr/pages/historique (consultatie 14 mei 2014). 

46
 Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, JO 30 juillet 1994, 11056.  

47
 De Franse benaming “procréation médicalement assistée” werd door een ordonnantie van 4 juli 2005 gewijzigd in 

“assistance médicale à la procréation” (art. 3 Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, JO 
6 juillet 2005, 11159). 

48
 Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance 

médicale à la procréation et au diagnostic prenatal, JO 30 juillet 1994, 11060. 
49

 Art. 21 loi n°94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à 
l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prenatal, JO 30 juillet 1994, 11060. 

50
 Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, JO 7 août 2004, 14040. 

51
 Projet de loi relatif à la bioéthique, Doc. Parl. Assemblée Nationale, 20 juin 2001, n° 3166. 

52
 P. COURBE, Droit de la famille, Parijs, Dalloz, 2008, 391, nr. 900; J. GALLOUX, “La loi n° 2004-800 du 6 août 2004 sur la 

bioéthique”, D. 2004, 2379-2382. 
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 De minister van Volksgezondheid vaardigt ook van tijd tot tijd een besluit over MBV uit. Het 17.

meest recente besluit van 11 april 200854 vervangt het voorgaande besluit van 12 januari 199955. In de 

besluiten van de minister worden elementen uit de Code de la santé publique op een praktijkgerichte 

wijze uitgelegd. 

 

"!8$!9&2&5'012!!

 Het wetgevend proces rond MBV startte in Nederland in 1985 met de ‘wet 18.

ziekenhuisvoorzieningen’ waarmee een vergunningsvereiste werd ingesteld om in-vitrofertilisatie te 

mogen uitvoeren. 56  De vergunningsvereiste werd later overgenomen door de ‘wet op bijzonder 

medische verrichtingen’.57 Naast deze technische wetgeving over vergunningsvereisten, is er in 2002 

wetgeving tot stand gekomen betreffende het gebruik van embryo’s en gameten.58 In deze wet worden 

vereisten gekoppeld aan de donatie van embryo’s en gameten en worden regels omtrent het 

wetenschappelijk gebruik van gameten gestipuleerd. 

 

 Een markante ommekeer op het vlak van anonimiteit van de spermadonor kwam er met de ‘wet 19.

donorgegevens kunstmatige bevruchting’ uit 2002.59 Sinds die wet wordt de anonimiteit van de donor in 

Nederland niet meer gewaarborgd. Er werd een systeem ingevoerd waardoor het donorkind, zijn ouders 

en zijn arts informatie over de donor kunnen krijgen. 

 

 Daarnaast is ook het Nederlandse afstammingsrecht aangepast aan MBV. Met de hervorming van 20.

het afstammingsrecht in 1997, greep de Nederlandse wetgever zijn kans om de afstammingsrechtelijke 

gevolgen van MBV wettelijk te verankeren.60 Door invoering van enkele artikelen in boek 1 van het 

Nederlands Burgerlijk Wetboek (hierna: NBW) kan diegene die instemde met MBV achteraf niet 

zomaar zijn engagement intrekken. Ook werden de afstammingsrechtelijke gevolgen tussen een donor 

en het donorkind verduidelijkt. 

                                                        
53

 Loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, JO 8 juillet 2011, 11826; A. CHEYNET DE BEAUPRÉ, “La révision 
de la loi bioéthique”, D. 2011, 2217-2224; P. COURBE en A. GOUTTENOIRE, Droit de la famille, Parijs, Dalloz, 2013, 419, 
nr. 1131; F. DEBOVE, R. SALOMON en T. JANVILLE, Droit de la famille, Parijs, Magnard-Vuibert, 2012, 368, nr. 591. 

54
 Arrêté du 11 avril 2008 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d'assistance médicale à la 

procreation, JO 23 mai 2008, 8387 zoals gewijzigd door Arrêté du 3 août 2010 modifiant l'arrêté du 11 avril 2008 relatif 
aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procreation, JO 11 septembre 2010, 
16522. 

55
 Arrêté du 12 janvier 1999 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance médicale à la 

procreation, JO 28 février 1999, 3061. 
56

 Art. 18 Wet van 25 maart 1971, houdende regelen ter bevordering van doelmatige voorzieningen ter zake van ziekenhuizen 
en andere inrichtingen voor gezondheidszorg (Wet Ziekenhuisvoorzieningen), Stb. 1971, 268. 

57
 Art. 2, 1, a Wet van 24 oktober 1997, houdende regels betreffende bijzondere verrichtingen op het gebied van de 

gezondheidszorg (Wet op bijzondere medische verrichtingen), Stb. 1997, 515 juncto art. 1, lid 1, i besluit 19 juni 2007 
houdende aanwijzing van bijzondere medische verrichtingen, Stb. 2007, 238. 

58
 Wet 20 juni 2002 houdende regels inzake handelingen met geslachtscellen en embryo's (Embryowet), Stb. 2002, 338. 

59
 Wet van 25 april 2002 houdende regels voor de bewaring, het beheer en de verstrekking van gegevens van donoren bij 

kunstmatige donorbevruchting (Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting), Stb. 2002, 240 . 
60

 Wet van 24 december 1997 tot herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie, Stb. 1997, 772. 
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Recent zijn er twee grote wijzingen aan het afstammingsrecht doorgevoerd die grote implicaties hebben 

voor afstamming na MBV. Het gaat om de wet van 25 november 2013 die het voor de lesbische partner 

van de moeder mogelijk maakt om een oorspronkelijke afstammingsband ten aanzien van het kind van 

haar partner vast te stellen en de wet van 27 november 2013 die als gevolg heeft dat de geregistreerde 

partner van de moeder in bepaalde situaties van rechtswege ouder wordt.61 

 

"!:$!%&'()/;<&!=&.(&>)1(/&>?'-.)&!)1!>&5(&')76)1(!@&.!2)&!>01!,-)./'012A!450165)76!

&1!9&2&5'012!

 Wat opvalt is dat in België de wetgeving over MBV grotendeels gecentraliseerd is in één wet, 21.

terwijl in de andere landen de wetgeving verspreid ligt over verschillende wetten en wetboeken. Voor 

de duidelijkheid en overzichtelijkheid lijkt de Belgische optie om met een kaderwet te werken die de 

wetgeving over MBV centraliseert, een goede keuze. 

 

Voor een algemeen wetgevend initiatief over MBW was België aan de late kant in vergelijking met 

Frankrijk, die in 1994 reeds optrad, en Nederland, die in 1997 en 2002 zijn basisregels over MBV 

uitvaardigde. Het is zeker niet zo dat de Belgische wetgever te laat heeft ingegrepen in die zin dat er 

geen aanstootgevende gebeurtenis aan de basis voor het initiatief lag.62 Voor de eenvormigheid en 

doorzichtigheid van de procedures en absoluut voor de afstammingsgevolgen voor de donoren en 

wensouders was het echter zeker en vast een goede zaak dat de MBV-wet er kwam.63 België is in ieder 

geval wel een stapje voor op Duitsland die tot op vandaag nog steeds geen nationale regeling over MBV 

heeft. 

 

AFDELING 2:  TOEPASSINGSGEBIED MEDISCH BEGELEIDE VOORTPLANTING IN 

BELGIË,  NEDERLAND, FRANKRIJK EN DUITSLAND 

 Hoe en onder welke voorwaarden MBV wordt toegepast is niet gelijkluidend in de verschillende 22.

Europese landen. Het EHRM oordeelde dat de verschillende lidstaten een ruime beoordelingsmarge 

hebben om beleidskeuzes te maken over een complex thema als MBV met verregaande 

                                                        
61

 Wet van 25 november 2013 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap 
van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie, Stb. 2013, 480; Wet van 27 november 2013 tot 
wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering mede in verband met de evaluatie 
van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap, Stb. 2013, 486. 

62
 De minister van sociale zaken en volksgezondheid bevestigde dat de fertiliteitscentra zichtzelf zonder problemen 

beheerden (Verslag namens de commissie voor de volksgezondheid, het leefmilieu en de maatschappelijke hernieuwing 
inzake het wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo’s 
en de gameten, Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 51-2567/004, 4). 

63
 Zie Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo’s en de 

gameten, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1440/1, 1-2. 
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wetenschappelijke, juridische, ethische en sociale implicaties.64 Elke staat mag bijgevolg zelf uitmaken 

welke technieken er kunnen gebruikt worden en in welke gevallen deze mogen toegepast worden.65  

 

Aangezien het voor de afstammingsrechtelijke gevolgen van MBV enorm belangrijk is om te weten 

onder welke voorwaarden MBV wordt toegepast, wordt hierna nagegaan hoe het toepassingsgebied van 

MBV verschilt in België, Duitsland, Nederland en Frankrijk. Eerst wordt onderzocht welke technieken 

zijn toegelaten en hoe deze worden uitgevoerd (§ 1). Vervolgens analyseren we welke personen of 

organisaties handelingen van MBV mogen stellen (§ 2). Daarna onderzoeken we aan welke 

voorwaarden de wensouder(s) moet(en) voldoen om een beroep te kunnen doen op heterologe MBV (§ 

3). Ten slotte worden de vereisten die gelden voor donoren onder de loep genomen (§ 4). 

 

"!#$!B&C5-)6.&!.&;<1)&6&1!

 MBV betreft in België de uitvoering, overeenkomstig een geheel van nadere regels en 23.

voorwaarden voor de toepassing van nieuwe medische technieken van begeleide voortplanting van 

hetzij een kunstmatige inseminatie, hetzij één van de in-vitrofertilisatietechnieken.66 

 

Bij kunstmatige inseminatie (KI) wordt er sperma bij de vrouw ingebracht. Dit sperma kan afkomstig 

zijn van de partner van de wensmoeder (homologe inseminatie)67 of van een donor (heterologe 

inseminatie)68. De wijze waarop de zaadcellen worden ingebracht is aldus kunstmatig, maar de 

bevruchting zelf zal op natuurlijke wijze moeten gebeuren in het lichaam van de vrouw.69  

Met in-vitrofertilisatie (IVF) worden de technieken bedoeld waarbij op een gegeven ogenblik een eicel 

en/of een embryo wordt behandeld.70 Bij IVF wordt de bevruchting buiten het lichaam van de vrouw 

verwezenlijkt door een arts. Daarna wordt het embryo in de eileider71 of in de baarmoeder72 van de 

moeder gebracht. Bij IVF wordt het embryo meestal tot stand gebracht met een zaadcel van de partner 

van de wensmoeder (homologe IVF), niettemin is het ook mogelijk dat gewerkt wordt met donorzaad 

(heterologe IVF). 73  De overbrenging van het in vitro ontwikkelde embryo naar de eileider of 

baarmoeder van de vrouw wordt ‘embryotransfer’ genoemd.74  

                                                        
64

 EHRM (Grote Kamer) 3 november 2011, nr. 57813/00, S.H. en anderen t. Oostenrijk, nr. 73. 
65

 EHRM (Grote Kamer) 3 november 2011, nr. 57813/00, S.H. en anderen t. Oostenrijk, nr. 63. 
66

 Art. 2, a MBV-wet. 
67

 KIE of KIP genoemd naargelang de gameten van de echtgenoot of de partner worden gebruikt. 
68

 KID genoemd. 
69

 P. HERBOTS, “Medisch begeleide voortplanting. Enkele topics”, NJW 2008, (336) 336, nr. 2; NYS en T. WUYTS, De wet 

betreffende de medisch begeleide voortplanting, Antwerpen, Intersentia, 2007, 5, nr. 5. 
70

 Art. 2, a, 2° MBV-wet. In vitro betekent letterlijk “in glas”. In-vitrofertilisatie betekent dus letterlijk “bevruchting in een 
glas”. 

71
 Tubaire Embryo Transfert (TET). 

72
 Uteriene Embryo Transfert (UET). 

73
 P. HERBOTS, “Medisch begeleide voortplanting. Enkele topics”, NJW 2008, (336) 336, nr. 2; NYS en T. WUYTS, De wet 

betreffende de medisch begeleide voortplanting, Antwerpen, Intersentia, 2007, 6, nr. 5.  
74

 T. WUYTS, “De afstamming na medisch begeleide voortplanting” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), 
De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (287) 301, nr. 516. 



!

  19 

In Duitsland, Frankrijk en Nederland worden dezelfde technieken als in België toegelaten.75 

 

 Opdat er heterologe KI of heterologe IVF zou kunnen worden uitgevoerd, is het uiteraard vereist 24.

dat gametendonatie met het oog op MBV toegelaten is. Zowel eicel- als spermadonatie is toegelaten in 

België, Frankrijk en Nederland.76 Daarentegen is in Duitsland enkel spermadonatie toestaan.77 

 

 Indien bij IVF embryo’s worden aangemaakt die niet bij de wensmoeder werden ingeplant, de 25.

zogenaamde overtallige embryo’s78, kunnen deze worden afgestaan voor donatie. Embryodonatie wordt 

aanvaard in België, Frankrijk en Nederland.79 In Duitsland is embryodonatie in principe verboden.80 

Slechts in één geval kan embryodonatie wel plaatsvinden, namelijk wanneer een eicel wordt bevrucht 

met als doel dit embryo in te brengen bij de genetische moeder, maar uiteindelijk niet kan worden 

ingeplant om medische redenen. In dat geval kan het embryo worden afgestaan aan een vrouw die het 

kind voor haarzelf wil dragen.81 

 

"!+$!D).>?&5&12&!)1/.01.)&/!

 Inzake regelgeving over wie handelingen van MBV mag stellen, zien we een gelijkaardige trend 26.

in de vier landen waarbij enkel een arts MBV mag uitvoeren en er eventueel een extra 

vergunningsvereiste geldt voor het uitvoeren van in-vitrofertilisatie.   

 

In België mogen enkel erkende fertiliteitscentra82 IVF uitvoeren en embryo’s, gameten, gonaden en 

fragmenten door invriezing bewaren.83 A contrario kan kunstmatige inseminatie worden uitgevoerd 

buiten die centra indien aan bepaalde regels wordt voldaan.84  

                                                        
75

 Art. L2141-1, lid 1 Code de la santé publique; bepalingen 1.1, 1.3.1. en 1.4 (Muster-)Richtlinie zur Durchführung der 
assistierten Reproduktion; M. DOUCHY-OUDOT, Droit civil 1er année – Introduction, personnes, famille, Parijs, Dalloz, 
2013, 372, nr. 584; P. VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A. VAN DER LINDEN en E. PUNSELIE, Het 

hedendaage personen- en familierecht, Kluwer, Deventer 2011, 253-256. 
76

 Art. 37, derde streepje en 51, §1, lid 1 juncto art. 2, k MBV-wet; art. L1244-1 en L2141-7 Code de la santé publique; art. 5, 
lid 1 juncto art. 1, b Embryowet; P. VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A. VAN DER LINDEN en E. PUNSELIE, 
Het hedendaage personen- en familierecht, Kluwer, Deventer 2011, 253-255. 

77
 Art. 1, lid 1, 1 en 2 Embryonenschutzgesetz verbiedt uitdrukkelijk eiceldonatie; art. 8b, lid 2 Transplantationsgesetz 

spreekt enkel over spermadonatie. 
78

 Art. 2, d MBV-wet. 
79

 Art. 22, lid 1 MBV-wet; L2141-5 Code de la santé publique; art. 8, lid 1 Embryowet. 
80

 Art. 1, lid 1, 6 en art. 2, lid 1 Embryonenschutzgesetz. 
81

 N. DETHLOFF en C. RAMSER, “Tensions between legal, biological and social conceptions of parentage in German law” in I. 
SCHWENZER (ed.), Tensions between legal, biologica land social conceptions of parentage, Antwerpen, Intersentia, 2007, 
(177) 178; STEERING COMMITTEE ON BIOETHICS (COUNCIL OF EUROPE), Replies by the member States to the questionnaire 

on  access to medically assisted procreation (MAP) and on right to know about their origin for children born after MAP, 9 
februari 2012, www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/INF_2005_7%20e%20REV2%20MAP.pdf 
(consultatie 14 mei 2014), 34 (hierna: STEERING COMMITTEE ON BIOETHICS, Replies to the questionnaire on MAP). 

82
 Art. 2, g MBV-wet: “Een fertiliteitscentrum is een zorgprogramma voor reproductieve geneeskunde in de zin van het KB 

van 15 februari 1999 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma’s “reproductieve geneeskunde” 
moeten voldoen om erkend te worden.”; In KB 15 februari 1999 houdende vaststelling van de normen waaraan de 
zorgprogramma's "reproductieve geneeskunde" moeten voldoen om erkend te worden, BS 25 maart 1999, 9556 wordt een 
onderscheid gemaakt tussen twee soorten fertiliteitscentra, namelijk ‘Zorgprogramma “reproductieve geneeskunde” A’ en 
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In Duitsland staat wettelijk vast dat enkel een arts handelingen van kunstmatige bevruchting, pre-

implementatie diagnostiek, embryotransfer of bewaring van embryo’s mag doen.85 De arts die deze 

handelingen stelt, moet aantonen dat hij voldoet aan professionele, persoonlijke en technische 

vereisten.86 Er wordt echter geen extra vergunningsvereiste gesteld voor IVF. 

 

In Frankrijk zijn enkel erkende medische instellingen of laboratoria toegelaten om handelingen van 

MBV uit te voeren onder leiding van erkende praktijkbeoefenaars. Voor KI wordt expliciet gesteld dat 

er niet aan deze vereiste moet worden voldaan.87 Aldus kan KI ook in een andere medische instelling 

worden uitgevoerd.88  

 

Ook in Nederland is enkel een vergunning vereist voor instellingen die aan IVF doen om buiten het 

lichaam menselijke embryo’s tot stand te brengen.89 Voor instellingen die zich beperken tot andere 

vormen van kunstmatige bevruchting is deze vergunning niet vereist. De Nederlandse wetgever 

motiveert dit onderscheid door te stellen dat er voor IVF behoefte is aan een (kweek)laboratorium voor 

het tot stand brengen, opkweken, bewaren en terugplaatsen van embryo’s en dat het noodzakelijk is dat 

deze handelingen met de nodige deskundigheid op een kwalitatief verantwoorde wijze worden 

verricht.90 

 

"!3$!E?&'0.)1(/>&5&)/.&1!>??5!2&!=&1/?-2&5F/G!

 Er zijn doorheen de jaren veel vragen gerezen over wie gebruik mag maken van heterologe 27.

MBV. Moet MBV enkel toegankelijk zijn voor heteroseksuele koppels met vruchtbaarheidsproblemen 

of moet MBV ruimer worden toegepast zodat ook alleenstaande vrouwen en homoseksuele koppels er 

een beroep op kunnen doen? Hierna worden de uiteenlopende visies over wie en onder welke 

omstandigheden gebruik mag maken van MBV in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland 

weergegeven. 

 

                                                        
‘Zorgprogramma “reproductieve geneeskunde” B’. De fertiliteitscentra met het label B hebben een ruimer takenpakket dan 
die met label A (art. 5 en 15 KB). Voor meer informatie over het onderscheid tussen beide zorgprogramma’s, zie M. 
EGGERMONT, “De regelgeving rond MBV: een geïntegreerd overzicht” in S. TACK en G. VERSCHELDEN (eds.), Medisch 
begeleide voortplanting in juridisch en ethisch perspectief, Antwerpen, Intersentia, 2014, (1) 1-3. 

83
 Art. 3 MBV-wet. 

84
 Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo's en de 

gameten, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1440/1, 3; H. NYS en T. WUYTS, De wet betreffende de medisch begeleide 

voortplanting, Antwerpen, Intersentia, 2007, 7, nr. 6. 
85

 Art. 9 Embryonenschutzgesetz 
86

 Bepaling 3.1.4 juncto 4. (Muster-)Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion. 
87

 Art. L2142-1, lid 1 Code de la santé publique. 
88

 BÉNABENT, A., Droit de la famille, Paris, Montchrestien, 2012, 390, nr. 956. 
89

 Art. 1, lid 1, i besluit 19 juni 2007 houdende aanwijzing van bijzondere medische verrichtingen, Stb. 2007, 238; P. 
VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A. VAN DER LINDEN en E. PUNSELIE, Het hedendaage personen- en 

familierecht, Kluwer, Deventer 2011, 256. 
90

 Besluit van 19 juni 2007 houdende aanwijzing van bijzondere medische verrichtingen – nota van toelichting, Stb. 2007, 
238, 8. 
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 A. R<4E2+2.,*!

 Uit artikel 6, lid 1 MBV-wet zou kunnen worden afgeleid dat MBV enkel mogelijk is als de 28.

oorzaak ligt bij steriliteit, onvruchtbaarheid of subfertiliteit van de verzoekers. Dit is echter niet het 

geval in België. Het fertiliteitscentrum kan wel nagaan als het voor de wensouders in kwestie effectief 

nodig is om over te gaan tot MBV, maar het centrum hoeft de aanvraag niet te weigeren indien er 

andere mogelijkheden zouden zijn om het vruchtbaarheidsprobleem op te lossen. Het centrum deelt de 

alternatieven mee aan de wensouders, maar kan hen niet verplichten om voor dit alternatief te kiezen.91 

Tijdens de ontwikkelingen van de MBV-wet werden er over deze bepalingen wel wat discussies 

gevoerd, maar uiteindelijk koos men ervoor om van artikel 6, lid 1 geen determinerende 

weigeringsgrond te maken.92  

 

 De Franse wetgever heeft in tegenstelling tot de Belgische wetgever steeds vastgehouden aan de 29.

idee dat MBV enkel kan toegepast worden wegens exclusief medische redenen en niet wegens 

persoonlijke redenen. De oorzaak van de MBV moet de onvruchtbaarheid zijn van één of beide partners 

of het feit dat er een risico bestaat dat een ernstige ziekte zou worden overgedragen op het kind of één 

van de partners als het koppel zich op natuurlijke wijze zou voortplanten.93 Een ernstige ziekte die zich 

zou kunnen overdragen is bijvoorbeeld het HIV-virus of hepatitis B of C.94 Naast het vermijden van de 

overdracht van een ernstige ziekte, kan heterologe MBV toegepast worden indien de wensouders niet 

kunnen of willen gebruik maken van homologe MBV.95 

 

 In België en Frankrijk geldt aldus een andere opvatting over het al dan niet aanwezig zijn van een 30.

pathologische grondslag voor MBV. Desalniettemin hebben beide landen wel duidelijke wetgeving 

hierover. Dit is niet het geval voor Nederland en Duitsland. In Nederland kan ter zake niets worden 

teruggevonden. De enige gevolgtrekking is dat er in Nederland geen vereiste van een 

vruchtbaarheidsprobleem aan de basis van MBV hoeft te liggen.  

De Duitse wetgever voorziet eveneens niet onder welke gevallen heterologe MBV toegelaten is. In de 

richtlijn van de Bundesärztekammer zijn wel vereisten terug te vinden. Heterologe inseminatie of 

in-vitrofertilisatie is volgens de richtlijn enkel mogelijk als er ernstige fertiliteitsstoornissen zijn bij de 

                                                        
91

 Verslag namens de commissie voor de sociale aangelegenheden inzake het wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide 
voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo’s en de gameten, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1440/9, 7 en 
92; H. NYS en T. WUYTS, De wet betreffende de medisch begeleide voortplanting, Antwerpen, Intersentia, 2007, 10-11, nr. 
13-15. 
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 M. DERÈSE en G. WILLEMS, « La loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des 

embryons surnuméraires et des gamètes », RTDF 2008, (279) 298-300, nr.28-29. 
93

 Art. L2141-2, lid 1 Code de la santé publique. 
94

 Rapport fait au nom de la commission spéciale sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n° 3166), Doc. Parl., Assemblée 
Nationale, 10 janvier 2002, n° 3528, deel 2, 48, 53, 54. 

95
 Art. L2141-6, lid 1 en art. L2141-7 Code de la santé publique. Met de wetswijziging uit 2002 werd de mogelijkheid 

gecreëerd om de wensouders te laten kiezen voor heterologe MBV ondanks het feit dat homologe MBV niet uitgesloten is. 
De ratio hiervoor is om wensouders niet te lang aan het lijntje te houden indien de slaagkansen van homologe MBV zeer 
laag zijn (Zie Rapport fait au nom de la commission spéciale sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n° 3166), Doc. 

Parl., Assemblée Nationale, 10 janvier 2002, n° 3528, deel 2, 49 en 54). 
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wensvader, als vorige homologe behandelingen mislukten of als er een hoog risico bestaat dat er een 

genetische ziekte zou worden overgedragen via het sperma van de wensvader.96
 Enkel als het gebruik 

van het sperma van de partner niet succesvol was of als dat sperma niet kon worden gebruikt, kan een 

beroep worden gedaan op donorsperma.97 

 

Opmerkelijk is dat het Duits sociaal recht een afradend effect heeft op ongehuwde koppels die willen 

gebruik maken van MBV of koppels, al dan niet gehuwd, die donorsperma willen gebruiken. De Duitse 

staat komt enkel tussen in de kosten van MBV als het koppel die de aanvraag doet, gehuwd is en er 

gameten van het koppel zelf worden gebruikt.98
 Aldus wordt niet verboden dat er gameten van een 

derde worden gebruikt of dat een ongehuwd koppel aan MBV doet, maar het feit dat er geen steun van 

de overheid is in deze gevallen, heeft wel een belemmerend effect. 

 

 B. 73>.*>+,@?*!;4<<4!1<-!)*!5*-;23)*>O;P!

 In de MBV-wet wordt ‘wensouder’ omschreven als “elke persoon die heeft besloten om ouder te 31.

worden door middel van medisch begeleide voortplanting, ongeacht of dit met zijn eigen gameten of 

embryo's gebeurt of niet”.99 De wet vermeldt ‘elke persoon’ en niet ‘koppel’ of ‘paar’, aldus is het ook 

voor een alleenstaande vrouw mogelijk om een beroep te doen op MBV om zwanger te geraken. Indien 

de wensouders een koppel zijn, vereist de wet niet dat ze gehuwd zijn noch dat er een minimumduur is 

van de relatie.100  

 

 Door de ruime definitie van ‘wensouder’ in de MBV-wet is de groep die in België gebruik kan 32.

maken van MBV zeer groot. In Nederland is dit ook zo. Er is dan wel geen bepaling die letterlijk 

definieert wie de verzoekers van MBV kunnen zijn, maar via de ‘Nederlandse Grondwet’ en de 

‘Algemene wet gelijke behandeling’ kan worden afgeleid wie tot die groep behoort. Artikel 1 van de 

Grondwet stelt voorop dat er geen onderscheid mag worden gemaakt op basis van geslacht, seksuele 

geaardheid en burgerlijke staat tussen personen die zich in gelijke gevallen bevinden. Ook artikel 1, lid 

1 van de ‘Algemene wet gelijke behandeling’ verbiedt dat er direct of indirect onderscheid zou worden 

gemaakt tussen personen die zich in vergelijkbare situaties verbinden o.g.v. de homoseksuele 

geaardheid of de burgerlijke staat.101 Uit deze artikelen kan worden afgeleid dat er geen onderscheid 
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 Bepalingen 2.1.6. en 2.1.7. (Muster-)Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion. 
97

 Bepaling 5.3.1, lid 1 (Muster-)Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion. 
98

 Art. 27a, lid 1 Fünfte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung vom 20. Dezember 1988, BGBl. 1988 I, 
2477. 

99
 Art. 2, f MBV-wet. 

100
 M. DERÈSE en G. WILLEMS, « La loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des 

embryons surnuméraires et des gamètes », RTDF 2008, (279) 300, nr. 30. 
101

 Art. 1, lid 1 wet 2 maart 1994 houdende algemene regels ter bescherming tegen discriminatie op grond van godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat 
(Algemene wet gelijke behandeling), Stb. 1994, 269. 
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mag gemaakt worden tussen gehuwde en ongehuwde koppels bij de toelating tot MBV.102  Ook 

alleenstaanden kunnen in Nederland hun kinderwens in vervulling zien gaan via MBV nu de minister 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft geoordeeld dat er verschillen in behandeling tussen 

alleenstaanden en koppels niet geoorloofd zijn.103 Uitsluiting is echter wel mogelijk indien dit in het 

belang van het kind is.104 

 

 In Duitsland en Frankrijk is het toepassingsgebied veel beperkter dan in België en Nederland. In 33.

Frankrijk kan enkel een koppel een MBV-behandeling starten.105 De Franse wetgever wil MBV 

beschikbaar stellen als oplossing voor de onvruchtbaarheid van sommige koppels, maar niet als remedie 

voor de kinderwens van eenieder.106 Voor een alleenstaande vrouw is MBV in Frankrijk dus niet 

mogelijk. Deze uitsluiting wordt bevestigd door de basisvereiste dat een medisch probleem aan de 

grondslag van het verzoek tot MBV moet liggen.107 Bij een alleenstaande vrouw is de hoofdreden 

waarom zij geen kinderen kan krijgen dat ze geen mannelijke partner heeft en niet een eventueel 

medisch probleem.108 Met de herziening van de ‘lois bioéthiques’ in 2011 werd eraan gedacht om MBV 

open te stellen voor alleenstaanden, maar dit voorstel werd afgewezen omdat men geen bevruchtingen 

wou organiseren waarbij een vader aan het kind wordt ontnomen.109 

Sinds de Franse wetswijziging van 7 juli 2011 is het niet langer vereist dat de wensouders gehuwd zijn 

of kunnen bewijzen dat ze sinds minstens 2 jaar samenwonend zijn.110 In huidig artikel L2141-2 Code 

de la santé publique wordt geen verwijzing meer gemaakt naar het huwelijk, noch naar een 

minimumtermijn van samenwoning. Als het koppel dat de aanvraag doet niet gehuwd is, moet wel 

blijken dat het koppel een stabiele en voortdurende relatie heeft.111 

 

                                                        
102

 J. SIJMONS, “Gamete donor anonymity under Dutch law” in in B. FEUILLET-LIGER, K. ORFALI, en T. CALLUS (eds.), Who is 

my genetic parent? Donor anonymity and assisted reproduction: a cross-cultural perspective, Brussel, Bruylant, 2011, 
(227) 227. 
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 Brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij het wetsvoorstel houdende regels voor de bewaring, het 

beheer en de verstrekking van gegevens van donoren bij kunstmatige donorinseminatie, Kamerstukken II 2001/02, 23 207, 
nr. 26, 2. 

104
 Brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij het wetsvoorstel houdende regels voor de bewaring, het 

beheer en de verstrekking van gegevens van donoren bij kunstmatige donorinseminatie, Kamerstukken II 2001/02, 23 207, 
nr. 26, 2; COMMISSIE GELIJKE BEHANDELING, Onderzoek uit eigen beweging: geen onderscheid naar burgerlijke staat door 

de dertien IVF-instellingen ten aanzien van ongehuwde man/vrouw paren; direct onderscheid naar homoseksuele 

gerichtheid door drie instellingen door lesbische paren uit te sluiten, 7 februari 2000, http://zoekservice.mensenrechten.nl/ 
StippWebDLL/Resources/Handlers/DownloadBestand.ashx?id=148 (consultatie 14 mei 2014), 24-25. 
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 Art. L2141-2, lid 2 Code de la santé publique. 
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 P. COURBE en A. GOUTTENOIRE, Droit de la famille, Parijs, Dalloz, 2013, 429, nr. 1148. 
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 Zie supra nr. 29. 
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 M. DOUCHY-OUDOT, Droit civil 1er année – Introduction, personnes, famille, Parijs, Dalloz, 2013, 371-372, nr. 583. 
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 Rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique (n° 2911), Doc. 

Parl., Assemblée Nationale, 26 janvier 2011, n° 3111, 59. 
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 Art. L2141-2, lid 3 Code de la santé publique voor de wijziging door Loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la 
bioéthique, JO 8 juillet 2011, 11826. 
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 Rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique (n° 2911), Doc. 

Parl., Assemblée Nationale, 26 janvier 2011, n° 3111, 433. In dit verslag wordt bij uitleg over een stabiele en voortdurende 
relatie verwezen naar art. 515-8 Code civil dat over de wettelijke samenwoning handelt. 
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 De Duitse wetgever bepaalt niet wie toegang kan hebben tot MBV. Opnieuw moet gekeken 34.

worden naar de richtlijn van de Bundesärztekammer om meer duidelijkheid te krijgen. De richtlijn stelt 

dat de wensouders bij voorkeur gehuwd zijn.112 Een niet-gehuwd koppel kan echter ook een beroep 

doen op MBV als het een duurzame relatie heeft en de man het kind zal erkennen.
113

 Alleenstaande 

vrouwen kunnen dus geen beroep doen op MBV. De reden hiervoor is dat men wil dat het kind wordt 

ontvangen door een koppel met een stabiele relatie waarin zowel een vader als een moeder 

vertegenwoordigd zijn.114 

 

 C. S*?;3*+*!.*<<>)E*,)!1<-!)*!5*-;23)*>O;P!

 Net als bij de vereisten over de burgerlijke staat van de wensouder(s), stellen België en 35.

Nederland MBV op het vlak van de geaardheid van de wensouders ruimer open dan Duitsland en 

Frankrijk. De Belgische definitie van wensouder in de MBV-wet115 sluit niet uit dat ook homoseksuele 

koppels116 in aanmerking komen voor MBV.117 

 

 In Nederland oordeelde de Commissie gelijke behandeling reeds in 2000 dat het weigeren van 36.

een IVF-behandeling bij een lesbisch paar indirect een onderscheid op grond van seksuele geaardheid 

oplevert en het dus niet toegelaten is om lesbische koppels te weigeren om het louter feit dat ze lesbisch 

zijn.118 Voor de grondslag van dit standpunt moeten we opnieuw kijken naar artikel 1 van de Grondwet 

dat verbiedt een onderscheid te maken op basis van geslacht, seksuele geaardheid en burgerlijke staat 

aan wie zich in gelijke gevallen bevindt119 en artikel 1, lid 1 van de ‘Algemene wet gelijke behandeling’ 

dat verbiedt dat er direct of indirect onderscheid zou worden gemaakt tussen personen die zich in 

vergelijkbare situaties verbinden o.g.v. de homoseksuele geaardheid of de burgerlijke staat.120 De vraag 

kan uiteraard gesteld worden of homoseksuele koppels zich in dezelfde situatie bevinden als 

heteroseksuele koppels. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport oordeelde dat niet kan 
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 Bepaling 3.1.1., lid 1(Muster-)Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion. 
113

 Bepaling 3.1.1., lid 2 (Muster-)Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion. 
114

 Kommentar zu 3.1.1. (Muster-)Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion, A1400. 
115

 Art. 2, f MBV-wet. 
116

 In deze masterproef beperken we ons enkel tot lesbische koppels die door heterologe MBV hun kinderwens willen vullen. 
Een homoseksueel koppel bestaande uit twee mannen kunnen een beroep doen op een draagmoeder, wat in principe niet 
verboden is door de Belgische wet. Op draagmoederschap gaat deze masterproef niet verder in. 
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 G. SCHAMPS en M. DERESE, “Anonymity and assisted reproduction techniques in Belgian law: Legislation for existing 

practice in the law of 6th July 2007” in B. FEUILLET-LIGER, K. ORFALI, en T. CALLUS (eds.), Who is my genetic parent? 

Donor anonymity and assisted reproduction: a cross-cultural perspective, Brussel, Bruylant, 2011, (121) 128, nr. 9. 
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 COMMISSIE GELIJKE BEHANDELING, Onderzoek uit eigen beweging: geen onderscheid naar burgerlijke staat door de dertien 

IVF-instellingen ten aanzien van ongehuwde man/vrouw paren; direct onderscheid naar homoseksuele gerichtheid door 

drie instellingen door lesbische paren uit te sluiten, 7 februari 2000, http://zoekservice.mensenrechten.nl/StippWeb 
DLL/Resources/Handlers/DownloadBestand.ashx?id=148 (consultatie 14 mei 2014). 
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 Art. 1 Grondwet; J. SIJMONS, “Gamete donor anonymity under Dutch law” in B. FEUILLET-LIGER, K. ORFALI, en T. 

CALLUS (eds.), Who is my genetic parent? Donor anonymity and assisted reproduction: a cross-cultural perspective, 
Brussel, Bruylant, 2011, (227) 227. 
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 Art. 1, lid 1 wet 2 maart 1994 houdende algemene regels ter bescherming tegen discriminatie op grond van godsdienst, 

levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat 
(Algemene wet gelijke behandeling), Stb. 1994, 269. 



!

  25 

worden ontkend dat de grondslag van het fertiliteitsprobleem verschillend is bij homoseksuele en 

heteroseksuele koppels. Niet iedereen heeft een gelijk recht op een fertiliteitsbehandeling, maar 

bepaalde gronden om onderscheid te maken zijn niet toegelaten. Het betreft hier de gronden die worden 

vermeld in het hierboven aangehaalde artikel 1, lid 1 van de ‘Algemene wet gelijke behandeling’. 

Criteria die wel aanvaard worden zijn bijvoorbeeld de leeftijd van de vrouw, de slaagkans van de 

behandeling en het belang van het kind.121 

 

 De Franse wet stelt nog steeds dat de wensouders een koppel moeten vormen dat bestaat uit een 37.

man en een vrouw.122 Net als bij de uitsluiting voor alleenstaande vrouwen, speelt ook hier de 

basisvereiste dat er een medisch probleem aan de oorzaak van de nood aan MBV moet liggen.123 Met de 

recente wetswijziging die het homohuwelijk in Frankrijk toeliet, werden ook enkele wetsartikelen 

aangepast waardoor homoseksuele koppels nu ook in Frankrijk kinderen kunnen adopteren.124 Er werd 

echter niets aangepast inzake MVB waardoor het op dit moment niet mogelijk is voor homoseksuele 

koppels om gebruik te maken van MVB om hun kinderwens te vervullen. De Franse wetgever wou in 

de wet van 17 mei 2013 nog geen uitspraak doen over de optie om MBV open te stellen voor 

homoseksuele koppels, maar verwees naar de toekomstige familiewet. Die wet zou dan moeten 

bekijken welke gevolgen het homohuwelijk zou kunnen krijgen.125 Het Franse Grondwettelijk Hof heeft 

alvast duidelijk gesteld dat er geen schending is van het gelijkheidsbeginsel door homoseksuele koppels 

uit te sluiten van MBV terwijl heteroseksuele koppels wel van MBV gebruik kunnen maken, aangezien 

dit verschillende situaties zijn die verschillend mogen behandeld worden.126 

 

 In Duitsland is het onduidelijk of homoseksuelen gebruik kunnen maken van MBV aangezien er 38.

geen wet is die hen MBV ontzegt. De richtlijn begeleide voortplanting vermeldt wel een uitsluiting.127 

 

 D. T**(4,@)!1<-!)*!5*-;23)*>O;P!

 De Belgische wetgever legt leeftijdsgrenzen voor de wensouders op aan de fertiliteitscentra. De 39.

minimumleeftijd voor wensmoeder en -vader voor een MBV-behandeling in principe 18 jaar.128 De 
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 Brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij het wetsvoorstel houdende regels voor de bewaring, het 
beheer en de verstrekking van gegevens van donoren bij kunstmatige donorinseminatie, Kamerstukken II 2001/02, 23 207, 
nr. 26, 2. 
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 Art. L2141-2, lid 2 Code de la santé publique. 
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 Zie supra nr. 29. 
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 Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, JO 18 mai 2013, 8253. 
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 X. BIOY, “La loi et la bioéthique”, RFDA 2013, 970. 
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 Conseil constitutionnel 17 mai 2013, nr. 2013-669, JO 18 mai 2013, 8281. 

127
 Kommentar zu 3.1.1. (Muster-)Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion, A1400. 
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 Art. 4, lid 1 MBV-wet; Het laatste lid van artikel 4 staat een uitzondering toe op die minimumgrens. Als er een ernstige 
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fragmenten van gonaden bij een minderjarige vrouw gebeuren. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een minderjarig 
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tot gevolg (Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo’s 
en de gameten, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1440/1, 5). In tegenstelling tot de eerste drie leden van artikel 4 wordt in lid 
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maximumleeftijd voor de wensmoeder ligt tussen 45 en 47 jaar.129 Voor een wensvader is er geen 

wettelijke maximumleeftijd. Een fertiliteitscentrum kan daarentegen wel voor zichzelf een 

maximumleeftijd voor mannen aanhouden.130  

 

 De Duitse, Franse en Nederlandse wetgever leggen geen leeftijdsgrenzen op, maar laten de 40.

fertiliteitscentra vrij om voor zichzelf uit te maken welke leeftijdsgrenzen ze hanteren. 

 

In Duitsland doet noch een wet noch de richtlijn uitspraak over een eventuele leeftijdsgrens. Een 

indicatie kunnen we wel terugvinden in het Wetboek Sociaal recht dat over de terugbetaling handelt. In 

dat wetboek wordt gesteld dat MBV-behandelingen enkel worden terugbetaald indien de wensmoeder 

ten minste 26 en ten hoogste 40 jaar is.131 Voor mannen gaat het om een minimumleeftijd van 26 jaar en 

een maximumleeftijd van 50.132 

 

Het Franse Wetboek van Volksgezondheid zegt dat de man en vrouw die een kind wensen te krijgen 

met behulp van MBV een leeftijd moeten hebben waarop ze normalerwijze in staat zouden zijn om zich 

voort te planten,133 maar er wordt geen exacte leeftijd vermeld. Het zijn de behandelende artsen die 

bepalen tot welke leeftijd MBV is toegelaten.134 In Frankrijk is dit voor vrouwen ongeveer 43 jaar. 

Hoewel mannen in principe nog op hoge leeftijd kinderen kunnen krijgen, legt men in Frankrijk toch 

meestal de grens op 60 jaar. 135  

 

Momenteel vinden we in Nederland noch in een wet noch in één of andere richtlijn een 

maximumleeftijd.136 Elk centrum moet dus voor zichzelf bepalen welke leeftijdsgrenzen het toepast.137 

De huidige maximumleeftijd die in de Nederlandse centra wordt gehanteerd, ligt tussen 40 en 42 jaar.138 

                                                        
4 niet expliciet aangeduid dat de bepaling enkel voor vrouwen geldt. Er kan dus worden afgeleid dat genetisch materiaal 
ook bij minderjarige mannen niet kan weggenomen worden, tenzij uitzonderlijk wegens een medische reden. 

129
 Art. 4, lid 1 t.e.m. lid 3 MBV-wet; T. WUYTS, “De afstamming na medisch begeleide voortplanting” in P. SENAEVE, F. 

SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (287) 310-
311, nr. 525-527. 

130
 M. DERÈSE en G. WILLEMS, « La loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des 

embryons surnuméraires et des gamètes », RTDF 2008, (279) 297, nr. 26. 
131

 Art. 27a, lid 3 Fünfte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung vom 20. Dezember 1988, BGBl. 1988 I, 
2477. 

132
 Ibid. 

133
 Art. L2141-2, lid 2 Code de la santé publique. 

134
 B. HESS-FALLON en A. SIMON, Droit de la famille, Parijs, Dalloz, 2011, 192. 

135
 C. BERNARD-XÉMARD, Droit civil. Les personnes. La famille, Paris, Gualino éditions, 2013, 454-455, nr. 1899-1901. 

136
 Tot 9 mei 2003 gold er een richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Deze 

‘richtlijn Indicaties voor IVF raadde in-vitrofertilisatie boven de leeftijd van 40 jaar van de vrouw expliciet af aangezien de 
kansen boven het veertigste levensjaar zodanig afneemt dat de behandeling niet meer opweegt tegen risico's, kosten en 
belasting (NEDERLANDSE VERENIGING VOOR OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE, Richtlijn nr. 9: Indicaties voor IVF, september 
1998, www.nvog-documenten.nl/uploaded/docs/09_indicaties_ivf.pdf (consultatie 14 mei 2014), 4 en 7). 

137
 Art. 2 Embryowet. 

138
 P. VLAARDINGERBROEK, “Moderne voortplantingstechnieken, draagmoederschap en het afstammingsrecht” in J. POLAK en 

C. VAN ZEBEN (eds.), Personen- en familierecht, Deventer, Kluwer, 2012, (Titel 1.11. Inl.-15)  Titel 1.11. Inl.-18; P. 
VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A. VAN DER LINDEN en E. PUNSELIE, Het hedendaage personen- en 

familierecht, Kluwer, Deventer 2011, 255. 
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 E. U1*>**-?2F;4!43;;*-!5*-;23)*>O;P!*-!(*>4,+,4*,4;D*-4>3F!

 Als bepaalde personen willen gebruik maken van MBV, geldt in elk land de regel dat de 41.

wensouders daarvoor uitdrukkelijk hun toestemming moeten geven.  

 

1. De overeenkomst 

 Voordat wordt overgegaan tot enige medische stap wordt in België een overeenkomst opgesteld 42.

tussen de wensouder(s) en het geraadpleegde fertiliteitscentrum.139 In de overeenkomst worden de 

gegevens van de wensouder(s) en het fertiliteitscentrum opgenomen.140 Daarnaast wordt ook bepaald in 

de overeenkomst welke techniek van MBV zal worden gebruikt.141 Als het om een koppel gaat, moeten 

beide wensouders ondertekenen. De wet zelf zegt niet dat het fertiliteitscentrum ook moet 

ondertekenen.142 Één exemplaar wordt bijgehouden door het fertiliteitscentrum en het andere door de 

wensouder(s).143 

 

 De Duitse wetgever heeft niet bepaald of er voor MBV een specifieke overeenkomst moet 43.

worden gesloten. We kunnen wel terugvallen op de algemene regeling i.v.m. de medisch 

behandelingsovereenkomst.144 Aangezien handelingen van MBV enkel door artsen kunnen uitgevoerd 

worden en deze zo’n behandelingsovereenkomst moeten maken bij het uitvoeren van een medische 

handeling tegen betaling, zullen ze ook zo’n overeenkomst moeten maken bij MBV. De toestemming 

van de patiënt moet in de overeenkomst worden opgenomen.145 Het lijkt dus dat enkel de toestemming 

van de vrouw in de overeenkomst moet opgenomen worden. De toestemming van de man tot MBV 

moet een duidelijke wilsverklaring zijn, maar is niet aan bijzondere vormvereisten onderworpen.146
 De 

toestemming kan dus in principe mondeling gebeuren. Om bewijsredenen doen de wensouders er echter 

goed aan te zorgen dat hun beide toestemmingen op papier staan.147 

De richtlijn van de Bundesärztekammer geeft wat meer duidelijkheid en zegt dat de gegeven informatie, 

advies en de toestemming van de wensouders met de behandeling op papier moet worden gezet en 

worden ondertekend door beide wensouders en de behandelende arts. 148  Er moet onder andere 

informatie worden gegeven over de medische, psychologische en financiële aspecten van een MBV-
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 Art. 33, lid 1 juncto art. 7 en 13 MBV-wet; art. 62, lid 1 juncto art. 7 en 42 MBV-wet. 
140

 Art. 7, lid 2 MBV-wet. 
141

 M. DERÈSE en G. WILLEMS, « La loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des 
embryons surnuméraires et des gamètes », RTDF 2008, (279) 307, nr. 42. 

142
 H. NYS en T. WUYTS, De wet betreffende de medisch begeleide voortplanting, Antwerpen, Intersentia, 2007, 13, nr. 21. 

143
 Art. 7, 33, lid 1 en 62, lid 1 MBV-wet; H. NYS en T. WUYTS, De wet betreffende de medisch begeleide voortplanting, 

Antwerpen, Intersentia, 2007, 13, nr. 21. 
144

 Art. 630a e.v. BGB. 
145

 Art. 630d BGB. 
146

 P. GERHARDT, Handbuch des Fachanwalts Familienrecht, Köln, Luchterhand Verlag, 2013, 284, nr. 175. 
147

 J. VON STAUDINGER, T. RAUSCHER en H. ENGLER, J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit 

Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Buch 4: Familienrecht. §§1589-1600e (Abstammung), Berlijn, Sellier-de Gruyter, 
2004, 390, nr. 78 (hierna: J. VON STAUDINGER, T. RAUSCHER en H. ENGLER, J. von Staudingers Kommentar zum 

Bürgerlichen Gesetzbuch). 
148

 Bepaling 3.2.6 (Muster-)Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion. 
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handeling.149 Als met donorsperma wordt gewerkt moeten de wensouders daarenboven op de hoogte 

worden gebracht van de psychologische aspecten die daarbij komen kijken150 en de mogelijke juridische 

gevolgen.151 

 

 In Nederland moet een overeenkomst inzake geneeskundige behandeling worden gesloten als een 44.

natuurlijke persoon of een rechtspersoon zich in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf 

tegenover een ander verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst die 

rechtstreeks betrekking hebben op de persoon van de opdrachtgever of een derde.152 Handelingen van 

MBV vallen onder deze beschrijving. Aldus zal er tussen de wensouders die willen gebruik maken van 

MBV en de arts of het fertiliteitscentrum een overeenkomst moeten worden gesloten. Het is niet vereist 

volgens de wet dat deze overeenkomst schriftelijk gebeurt, maar voor ingrijpende behandelingen, zoals 

MBV, is dit wel aan te raden.153 De wensouders moeten dan nogmaals hun toestemming geven voor de 

verrichting van de handelingen die in de behandelingsovereenkomst worden vermeld.154 

 

 De Franse wetgever ten slotte is het de meest formalistische van de vier landen als het op de 45.

voorafgaande toestemming van de wensouders aankomt. Beide wensouders moeten uitdrukkelijk 

verklaren dat zij akkoord gaan met de embryotransfer of de inseminatie, voorafgaand aan die transfer of 

die inseminatie. 155  De wensouders moeten tijdens meerdere bijeenkomsten grondig geïnformeerd 

worden.156 Ze kunnen ten vroegste na een bedenktermijn van één maand na het laatste onderhoud hun 

schriftelijke toestemming geven aan het behandelende medische team.157 

Indien gebruik wordt gemaakt van donorgameten moeten de wensouders hun toestemming ook 

verklaren voor een rechter of een notaris nadat zij door deze ingelicht zijn over de gevolgen van hun 

beslissing voor de afstamming.158 De rechter of notaris moet enkel een akte maken van de toestemming, 

maar is geenszins verplicht om de integriteit van de wensouders te controleren of na te gaan of het 

belang van het nog-niet-geboren kind gerespecteerd wordt.159 

Indien wensouders een gedoneerd embryo willen ontvangen, is er een rechterlijke beslissing nodig. De 

rechter moet op voorhand de toestemming verkrijgen van het koppel dat zijn embryo’s wil afstaan, 

waarbij beide partners verklaren dat hun embryo’s mogen gebruikt worden om de kinderwens van een 

ander koppel te vervullen.160 Vervolgens moet de rechter nagaan of de wensouders aan de voorwaarden 
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 Bepaling 3.2, 3.2.1., 3.2.2. en 3.2.5. (Muster-)Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion. 
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 Bepaling 5.3.2. (Muster-)Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion. 
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 Bepaling 5.3.3.1. (Muster-)Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion. 
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 Art. 7:446, lid 1 en lid 2, b NBW.  
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 L. JANSSEN, Gezondheidsrecht begrepen. Een praktische inleiding in het gezondheidsrecht voor (para)medici en 

verpleegkundigen, Den Haag, Boom Lemma uitgevers, 2013, 74 en 78. 
154

 Art. 7:450, lid 1 NBW. 
155

 Art. L2141-2, lid 2 Code de la santé publique. 
156

 Art. L2141-10, lid 1 en 2 Code de la santé publique. 
157

 Art. L2141-10, lid 3 en 4 Code de la santé publique. 
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 Art. 311-20, lid 1 Code civil; art. 1157-3 Code de procédure civile; art. L2141-10, laatste lid Code de la santé publique. 
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 D. FENOUILLET, Droit de la famille, Parijs, Dalloz, 2013, 470, nr. 552. 
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 Art. L2141-6, lid 2 Code de la santé publique. 
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van artikel L2141-2 Code de la santé publique161 voldoen en of ze voldoende kwaliteiten bezitten en 

garanties kunnen geven om een kind op te voeden.162 Bij embryodonatie moet de rechter derhalve wel 

het belang van het kind nagaan in tegenstelling tot bij het gebruik van gametendonatie. 

 

2. Wijziging van de overeenkomst 

 De wensouder(s) kunnen in België de overeenkomst wijzigen of beëindigen totdat de laatste 46.

instructie is uitgevoerd, tenzij intussen de termijn voor de bewaring van overtallige embryo’s163 of 

gameten164 is verstreken. Indien de aanvraag door een koppel gebeurde, moeten beide partners de 

wijziging ondertekenen.165 Indien de wensouders het niet eens geraken over de wijziging, wordt enkel 

rekening gehouden met hun laatste instructie waarover ze het wel gezamenlijk eens waren.166 

 

 Het is niet duidelijk in welke mate de toestemming vervat in een Duitse overeenkomst kan 47.

worden gewijzigd of ingetrokken. De algemene regel over medische behandelingsovereenkomsten zegt 

dat een toestemming te allen tijde kan worden herroepen. 167  Het lijkt billijk te stellen dat de 

toestemming van één of beide wensouders kan worden herroepen tot aan met moment van 

bevruchting.168 

 

 In Nederland kan de toestemming van de wensouders worden ingetrokken.169 Net als in Duitsland 48.

lijkt het ook hier billijk om te stellen dat de toestemming kan worden ingetrokken tot aan het moment 

van de bevruchting. 

 

 In Frankrijk kan zolang de inseminatie, IVF of embryotransfer niet is gebeurd, de toestemming 49.

van één of beide wensouders worden ingetrokken door een schrijven aan de behandelende arts.170 Als 

beide wensouders hun toestemming intrekken en, in tegenstelling tot in België, ook als één van beide 

wensouders zijn toestemming intrekt, kan de MBV niet meer worden verdergezet.171 Ook in geval van 

overlijden van één van de wensouders, het neerleggen van een verzoekschrift tot echtscheiding of 
                                                        
161

 Art. L2141-2 Code de la santé publique vermeldt de basisvereisten dat de wensouders een heteroseksueel koppel zijn en 
zowel man en vrouw een leeftijd hebben waarop ze normalerwijze in de mogelijkheid zijn om zich voort te planten, maar 
dit niet kunnen wegens een medisch vruchtbaarheidsprobleem; zie supra nr. 29, 33, 37 en 40. 

162
 Art. L2141-6, lid 2 Code de la santé publique. 
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 De termijn voor de bewaring van overtallige embryo’s bedraagt in principe 5 jaar (art. 17, lid 1 MBV-wet). 

164
 De termijn voor de bewaring van overtallige gameten bedraagt in principe 10 jaar (art. 46, lid 1 MBV-wet). 

165
 Art. 14, lid 1 juncto art. 8 MBV-wet; art. 43 juncto art. 8 MBV-wet. 

166
 Art. 14, lid 2 MBV-wet; P. HERBOTS, “Medisch begeleide voortplanting. Enkele topics”, NJW 2008, (336) 338, nr. 11. 

167
 Art. 630d, lid 3 BGB. 

168
 J. VON STAUDINGER, T. RAUSCHER en H. ENGLER, J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 393, nr. 

87. 
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 L. JANSSEN, Gezondheidsrecht begrepen. Een praktische inleiding in het gezondheidsrecht voor (para)medici en 

verpleegkundigen, Den Haag, Boom Lemma uitgevers, 2013, 80; C. STOLKER, “Burgerlijk Wetboek Boek 7 (uittreksel) 
(art. 446-468)” in M. BIESAART, G. DE GROOT, L. KALKMAN-BOGERD en J. LINDERS (eds.), Gezondheidsrecht. Tekst en 

commentaar, Deventer, Kluwer, 2011, (519) 528. 
170

 Art. 311-20, lid 3 in fine Code civil; art. L2141-2, lid 3 Code de la santé publique; D. FENOUILLET en F. TERRÉ, Droit civil. 

La Famille, Parijs, Dalloz, 2011, 796, nr. 851. 
171

 Art. 311-20, lid 2 Code civil; art. L2141-2, lid 2 Code de la santé publique. 
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scheiding van tafel en bed of stopzetten van de samenleving voorafgaand aan de inseminatie, IVF of 

embryotransfer, kan de MBV-behandeling niet meer worden voortgezet.172 

 

3. Gevolgen voor de afstamming 

 De overeenkomst zelf creëert in geen van de vier landen een afstammingsband. De 50.

afstammingsregels zijn van openbare orde en kunnen niet via een overeenkomst worden vastgelegd.173 

Deze overeenkomst zal wel van groot belang zijn als bewijsstuk voor eventuele 

afstammingsbetwistingen.174 

 

 F. 0X4><!D>,4*>,<!J*>!(*>4,+,4*,4;D*-4>3F!

 Bovenvermelde voorwaarden moeten niet absoluut toegepast worden door de fertiliteitscentra. 51.

De fertiliteitscentra krijgen in zekere mate de vrijheid om, binnen de marge van het wettelijk kader, 

eigen toelatingscriteria te hanteren. 

 

 In België kan elk centrum voor zichzelf een beleid uitwerken met bijkomende regels. 52.

Fertiliteitscentra kunnen een aanvraag weigeren en zich beroepen op de zogenaamde 

‘gewetensclausule’.175 Elk centrum kan bijvoorbeeld zelf beslissen of het zowel heteroseksuele koppels 

als homoseksuele koppels en alleenstaande vrouwen wil behandelen176 en in individuele gevallen 

beslissen om wensouders niet te behandelen indien het centrum van mening is dat het voor hen niet 

noodzakelijk is om een beroep te doen op MBV. 177  Hoewel deze gewetensclausule t.a.v. de 

wensouder(s) niet billijk lijkt, aangezien fundamentele toegangscriteria kunnen variëren van centrum tot 

centrum, is het toch belangrijk dat de fertiliteitscentra een zekere vrijheid krijgen. Op die manier kan 

een medisch team in alle vrijheid beslissen om bepaalde personen niet te behandelen wanneer het team 

er van overtuigd is dat er voor het kind in de toekomst een te groot risico zou zijn om geconfronteerd te 

worden met ernstige hindernissen.178 
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 Art. 311-20, lid 2 en 3 Code civil ; art. L2141-2, lid 2 Code de la santé publique; D. FENOUILLET en F. TERRÉ, Droit civil. 

La Famille, Parijs, Dalloz, 2011, 796-797, nr. 852. 
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 Verslag namens de commissie voor de sociale aangelegenheden inzake het wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide 
voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo’s en de gameten, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1440/9, 119; 
G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch familierecht, Brugge, Die Keure, 2010, 6-7, nr. 4. 
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 Zie infra nr. 103 e.v. 
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 Art. 5, lid 1 MBV-wet; Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de 

boventallige embryo’s en de gameten, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1440/1, 5 en 6. 
176

 M. DERÈSE en G. WILLEMS, « La loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des 
embryons surnuméraires et des gamètes », RTDF 2008, (279) 300-303, nr. 30-37; H. NYS en T. WUYTS, “De wet 
betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten”, RW 
2007-08, (762) 763-764, nr. 9; H. NYS en T. WUYTS, De wet betreffende de medisch begeleide voortplanting, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, 8-9, nr. 9-10. 
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 M. DERÈSE en G. WILLEMS, « La loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des 

embryons surnuméraires et des gamètes », RTDF 2008, (279) 299, nr. 28. 
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 RAADGEVEND COMITÉ VOOR BIO-ETHIEK, Advies nr. 27 van 8 maart 2004 betreffende donatie van sperma en eicellen, 
www.health.belgium.be/filestore/7970404/Advies27-gameten-donatie_7970404_nl.pdf (consultatie 14 mei 2014), 41. 
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Indien het centrum een aanvraag weigert moet zij hierover duidelijkheid geven aan de verzoeker. De 

artsen moeten binnen een maand schriftelijk laten weten of ze de aanvraag aanvaarden of niet. Indien ze 

weigeren om de verzoeker verder te begeleiden moeten ze hiervoor de medische reden opgeven of de 

gewetensclausule aanhalen, al dan niet verder gespecificeerd. Indien de verzoeker(s) zouden geholpen 

kunnen worden door een ander centrum, moeten de verzoekers hier ook over worden ingelicht.179 

 

In Duitsland geldt een gelijkaardige regel als in België. Artikel 10 Embryonenschutzgesetz stelt 

duidelijk dat een arts nooit verplicht kan worden om handelingen van MBV te stellen. De richtlijn 

begeleide voortplanting bevestigt dit door te vermelden dat een arts niet gedwongen kan worden om 

tegen zijn gewetensovertuiging in een handeling van MBV te stellen.180 

 

 Een gewetensclausule komt minder duidelijk aan bod in Frankrijk en Nederland. In Frankrijk kan 53.

het fertiliteitscentrum extra bedenktijd aan de wensouders opleggen als dit in het belang van het kind 

is.181 Volgens de wet kan een fertiliteitscentrum dus enkel de boot afhouden. In het besluit inzake 

correcte klinische en biologische praktijken inzake MBV wordt daarentegen duidelijk gemaakt dat het 

fertiliteitscentrum wel degelijk een behandeling kan weigeren.182 

In Nederland vinden we geen expliciete gewetensclausule in de wet terug. Wel kan of moet183 een 

fertiliteitscentrum in zijn protocol regels stellen over de werkwijze van het betrokken centrum.184 Op 

die manier kan een fertiliteitscentrum voor zichzelf zijn toelatingscriteria vastleggen. 

 

"!8$!H??5=0052&1!>??5!2?10.)&!

 A. L<F*4*-Z!*-!*FK>[2)2-<4,*!!

 Er kunnen twee manieren van donatie worden onderscheiden, namelijk gametendonatie en 54.

embryodonatie. 

 

 In de Belgische wet wordt gametendonatie omschreven als de situatie waarbij een persoon bij 55.

overeenkomst ten kosteloze titel, gesloten met een centrum voor in-vitrofertilisatie, gameten afstaat 

opdat ze in het kader van medisch begeleide voortplanting worden gebruikt bij ontvangers van gameten 

zonder dat een afstammingsband kan worden vastgesteld tussen het ongeboren kind en de donor”.185 

Het is echter ook mogelijk dat de gameten in eerste instantie werden afgestaan voor bewaring door 
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 Art. 5, lid 2 en 3 MBV-wet.  
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 Bepaling 3.1.4. (Muster-)Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion. 
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 Art. L2141-10, voorlaatste lid Code de la santé publique. 
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 Article annexe, bepaling II-2, laatste lid Arrêté du 11 avril 2008 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et 
biologiques d'assistance médicale à la procreation, JO 23 mai 2008, 8387. 
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 Als er embryo’s worden tot stand gebracht of met embryo’s wordt gewerkt, is de instelling verplicht om een protocol te 

maken (art. 2, lid 1 Embryowet). 
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 Art. 2, lid 2 en 3 Embryowet. 
185

 Art. 2, p MBV-wet; art. 51 e.v. MBV-wet. 
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invriezing met het oog op de invulling van een bestaande of latere eigen kinderwens.186 In dat geval 

moet in de overeenkomst tussen wensouder(s) en het fertiliteitscentrum worden bepaald wat de 

bestemming van de overtallige ingevroren gameten zal zijn na het verstrijken van de bewaringstermijn 

of wanneer de persoon die de bewaring wenste, niet meer in staat is om beslissingen te nemen of 

overlijdt. 187  Één van de mogelijke bestemmingen is de gameten afstaan ter donatie. 188  De 

leeftijdsvereisten zijn dezelfde als deze die gelden voor de wensouders.189 

 

 In Nederland geldt een gelijkaardige invulling van gametendonatie als in België. Bij onze 56.

noorderburen kunnen meerderjarigen die in staat zijn tot een redelijke inschatting van hun belangen ter 

zake, hun gameten ter beschikking stellen ten behoeve van de zwangerschap van een ander of ten 

behoeve van wetenschappelijk onderzoek.190  

In Duitsland is spermadonatie toegestaan, maar eiceldonatie is daarentegen verboden.191 Buiten deze 

uitsluiting wordt nergens duidelijk gestipuleerd wat in Duitsland onder spermadonatie wordt begrepen.  

De Franse wet legt een bijzondere voorwaarde op aan de potentiële gametendonor. Deze moet reeds 

zelf afstammelingen hebben opdat hij zijn gameten kan afstaan ter donatie.192 Deze voorwaarde zien we 

niet terug in één van de andere landen. 

 

 Naast gametendonatie laat de Belgische wet ook embryodonatie toe. Bij embryodonatie beslist 57.

een persoon of een koppel bij overeenkomst ten kosteloze titel, gesloten met een centrum voor 

in-vitrofertilisatie, om overtallige embryo’s af te staan opdat deze anoniem kunnen worden gebruikt 

voor medisch begeleide voortplanting bij ontvangers van embryo's zonder dat een afstammingsband kan 

worden vastgesteld tussen het ongeboren kind en de donor. 193  In de overeenkomst tussen het 

fertiliteitscentrum en wensouder(s) die gebruik zullen maken van IVF moet worden beslist wat de 

bestemming zal zijn van overtallige embryo’s194 na het verstrijken van de bewaringstermijn, in het 

geval van overlijden van één van de wensouders, bij (echt)scheiding, wanneer één wensouder niet meer 

in staat is om beslissingen te nemen of wanneer de wensouders een onoplosbaar meningsverschil 

hebben. 195  Één van de mogelijke bestemmingen is de embryo’s af te staan ter donatie. 196  De 

leeftijdsvoorwaarden voor de embryodonor zijn dezelfde als die voor de wensouders.197 

                                                        
186

 Art. 40, lid 1 MBV-wet. 
187

 Art. 42 MBV-wet. 
188

 Art. 40 MBV-wet. De andere twee mogelijke bestemmingen zijn om de gameten af te staan voor wetenschappelijk 
onderzoek of de gameten te laten vernietigen. 

189
 Zie supra nr. 39. 

190
 Art. 5, lid 1 Embryowet. 

191
 Art. 1, lid 1, 1 en 2 Embryonenschutzgesetz verbiedt uitdrukkelijk eiceldonatie; art. 8b, lid 2 Transplantationsgesetz 

spreekt enkel over spermadonatie. 
192

 Art. L1244-2, lid 1 Code de la santé publique. 
193

 Art. 2, i en art. 10, lid 2, laatste streepje MBV-wet. 
194

 Overtallige embryo’s worden in artikel 2, d MBV-wet omschreven als embryo’s die zijn aangemaakt in het kader van een 
medisch begeleide voortplanting, maar die niet bij een vrouw werden ingeplant. 

195
 Art. 13 MBV-wet. 

196
 Art. 10 MBV-wet. De andere twee mogelijke bestemmingen zijn om de embryo’s af te staan voor wetenschappelijk 

onderzoek of ze te laten vernietigen. 
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 Opnieuw geldt in Nederland een gelijke opvatting als in België. Embryodonoren moeten 58.

namelijk meerderjarig zijn en in staat zijn tot een redelijke inschatting van hun belangen ter zake. De 

gedoneerde embryo’s zijn embryo’s die ten behoeve van de eigen zwangerschap buiten het lichaam tot 

stand zijn gebracht, maar niet meer daarvoor zullen worden gebruikt. De embryo’s kunnen  ter 

beschikking worden gesteld voor de zwangerschap van een ander.198  

Ook Frankrijk hanteert een gelijkaardige opvatting. De initiële wensouders kunnen in Frankrijk. hun 

overtallige embryo’s laten bewaren voor hun eigen kinderwens, maar zij kunnen er ook voor opteren 

om hun embryo’s af te staan voor donatie.199 

In Duitsland is embryodonatie in principe verboden. Slechts in een heel uitzonderlijke situatie kan 

embryodonatie plaatsvinden.200 

 

 B. Y*>.2*),-.!122>!)*!)2-2>!

 Zowel in België, Frankrijk als Nederland moet de donatie van gameten en embryo’s om niet 59.

gebeuren.201 De achterliggende idee is dat een financiële drijfveer geen goede insteek is voor donatie202 

en dat onderdelen van het menselijk lichaam geen deel mogen uitmaken van het vermogen203. 

 

In België mogen gametendonoren wel een kostenvergoeding krijgen voor hun verplaatsing of 

loonverlies.204  Voor eiceldonatie kan daarbovenop ook een vergoeding worden gegeven voor de 

ziekenhuiskosten om de eicellen af te nemen.205 Artikel 51, §1, lid 2 MBV-wet legt de koning op om 

regels uit te werken omtrent deze vergoeding. Aangezien er nog geen KB ter zake werd uitgevaardigd, 

variëren de vergoedingen nog van centrum tot centrum.206 In Frankrijk mag de eiceldonor ook een 

kostenvergoeding krijgen.207 In Nederland kunnen zowel de gametendonoren als de embryodonoren een 

vergoeding krijgen voor de kosten die een rechtstreeks gevolg zijn van de handelingen die met de 

geslachtscellen of embryo's zijn verricht.208  

 

                                                        
197

 Zie supra nr. 39. 
198

 Art. 8, lid 1 Embryowet. Twee andere opties zijn de embryo’s afstaan voor wetenschappelijk onderzoek of voor het in 
kweek brengen van embryonale cellen voor geneeskundige doeleinden, medisch- en biologisch-wetenschappelijk 
onderzoek en medisch- en biologisch-wetenschappelijk onderwijs. 

199
 Art. L2141-4 Code de la santé publique. De twee andere opties zijn om hun embryo’s voor onderzoek af te staan of de 

embryo’s te vernietigen. 
200

 Zie supra nr. 25. 
201

 Art. 22 en 51 MBV-wet; art. 16-5 en 16-6 Code civil  en art. L1211-4 en L2141-6, lid 5 Code de la santé publique; art. 5, 
lid 2, art. 8, lid 2 en art. 27 Embryowet. 

202
 Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel houdende regels inzake handelingen met geslachtscellen en embryo's, 

Kamerstukken II 2000/01, 27 423, nr. 3, 16. 
203

 Art. 16-1, lid 3 en art. 16-5 Code civil. 
204

 Art. 51, §1, lid 2, eerste zin MBV-wet. 
205

 Art. 51, §1, lid 2, tweede zin MBV-wet. 
206

 P. HERBOTS, “Medisch begeleide voortplanting. Enkele topics”, NJW 2008, (336) 339, nr. 17. 
207

 Art. L1244-7 Code de la santé publique. 
208

 Art. 27 Embryowet. 
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 De Duitse wetgever verhindert niet dat er een vergoeding kan worden gegeven aan de 60.

spermadonor. Ook de richtlijn van de Bundesärztekammer geeft geen indicatie, aldus lijkt het mogelijk 

dat de spermadonor wordt vergoed. 

 

 C. U1*>**-?2F;4!

 In alle vier landen is het noodzakelijk dat de donor(en) uitdrukkelijk verklaren dat hun gameten 61.

of embryo’s mogen gebruikt worden voor de kinderwens van derden. Wat betreft het moment tot 

waarop de toestemming kan worden herroepen, verschillen de andere landen van België. 

 

1. Noodzakelijke toestemming van de donor(en) 

 In België wordt steeds een overeenkomst gesloten tussen de donor en het fertiliteitscentrum 62.

waarin duidelijk moet worden vermeld dat de gameten of embryo’s mogen gebruikt worden in een 

programma voor donatie.209 In de overeenkomst moet worden bepaald welke bestemming de donor(en) 

wil geven aan de embryo’s of gameten mochten deze niet voldoen aan de testen die er op worden 

uitgevoerd of indien de donor(en) weigeren of er later van afzien om de vereiste onderzoeken te laten 

uitvoeren. Er kan gekozen worden uit twee bestemmingen, namelijk vernietiging of gebruik voor 

wetenschappelijk onderzoek.210  

 

 De Duitse wet vermeldt dat de donor duidelijk geïnformeerd moet worden door de behandelende 63.

arts over onder meer het doel en de aard van de donatie, het onderzoek dat zal worden gevoerd op de 

gameten en het verzamelen en gebruiken van persoonsgegeven.211 De toestemming van de donor is 

substantieel voor het gebruik van zijn gameten. Zijn toestemming moet in een overeenkomst worden 

opgenomen die zowel door de donor als door de arts wordt ondertekend.212 De richtlijn vermeldt 

bovendien dat de arts er voor moet zorgen dat de donor op de hoogte is van de juridische gevolgen van 

zijn donatie vooraleer zijn sperma wordt gebruikt.213  

 

 In Frankrijk moet de gametendonor toestemming geven opdat zijn gameten gebruikt zouden 64.

mogen worden.214 Frankrijk verschilt van de andere landen in die zin dat indien de donor een partner 

heeft, deze ook zijn toestemming moet geven.215 Bij embryodonatie moet het donorkoppel schriftelijk 

zijn toestemming geven. Dit kan ten vroegste na een bedenktermijn van 3 maanden nadat het koppel is 

                                                        
209

 Art. 30, lid 1 en 2 juncto art. 10, laatste streepje MBV-wet; art. 59, lid 1 en 2 juncto art. 40, laatste streepje MBV-wet. 
210

 Art. 30, lid 2, 2° en 3° en art. 59, lid 2, 2° en 3° MBV-wet. 
211

 Art. 8b, lid 2 juncto art. 8, lid 2, zin 1 Transplantationsgesetz. 
212

 Art. 8b, lid 2 juncto art. 8, lid 2, zin 2 en 4 Transplantationsgesetz. 
213

 Bepaling 5.3.3.1. (Muster-)Richtlinie zur Durchführung der assistierten Reproduktion. 
214

 Art. L1244-2, lid 1 en L1211-2, lid 1 Code de la santé publique. 
215

 Art. L1244-2, lid 1 Code de la santé publique. 
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ingelicht over de mogelijkheid om de overtallige embryo’s af te staat voor MBV.216 Nadien moet het 

koppel zijn toestemming voor de rechter herhalen.217  

 

 In Nederland moet een overeenkomst worden gesloten tussen de donor(en) en het 65.

fertiliteitscentrum.218 Steeds moet de toestemming worden verkregen van degene van wie de gameten 

afkomstig zijn of van diegenen voor wie het embryo initieel was bestemd.219 De donor moet duidelijke 

informatie krijgen over de aard en het doel van de terbeschikkingstelling van zijn gameten of 

embryo’s.220 De betrokkene(n) moet bedenktijd krijgen zodat hij een zorgvuldig overwogen beslissing 

kan nemen over de bestemming.221 

 

2. Herroeping van de toestemming 

 Zodra de Belgische procedure tot donatie van gameten of embryo’s is gestart, is de donatie 66.

onherroepelijk.222  

In Nederland kan een donatie langer worden herroepen. De donor kan namelijk, zolang de 

geslachtscellen nog niet zijn gebruikt, zijn of haar toestemming te allen tijde en zonder opgave van de 

reden herroepen. 223  Ook de embryodonoren kunnen te allen tijde zonder motivering de 

terbeschikkingstelling herroepen voor zover de embryo's nog niet zijn gebruikt.224 Als er tussen de 

betrokkenen een verschil van mening is, zal de donatie niet doorgaan.225 Dit laatste is duidelijk anders 

dan de Belgische wet waar bij onenigheid tussen de embryodonoren, wordt rekening gehouden met de 

laatste gemeenschappelijke wil en de donatie dus toch zal kunnen doorgaan.226  

Ook in Frankrijk kan de toestemming gedurende een langere periode dan in België worden herroepen. 

De gametendonor en zijn partner kunnen namelijk hun toestemming te allen tijde intrekken tot het 

moment dat de gameten worden gebruikt. 227  De embryodonoren moeten hun toestemming eerst 

schriftelijk geven en later voor een rechter herhalen.228 Zolang de donoren hun toestemming nog niet 

aan een rechter hebben moeten gegeven, kunnen ze hun donatie intrekken.229  

De Duitse wet of richtlijn maakt niet duidelijk tot welk moment de toestemming van de spermadonor 

herroepen kan worden. 

                                                        
216

 Art. L2141-5, lid 1 en art. L2141-4, II, laatste lid Code de la santé publique. 
217

 Art. L2141-5, lid 1 juncto L2141-6, lid 2 Code de la santé publique. 
218

 Art. 5, lid 2 en art. 8, lid 2 Embryowet.  
219

 P. VLAARDINGERBROEK, “Moderne voortplantingstechnieken, draagmoederschap en het afstammingsrecht” in J. POLAK en 
C. VAN ZEBEN (eds.), Personen- en familierecht, Deventer, Kluwer, 2012, (Titel 1.11. Inl.-15)  Titel 1.11. Inl.-23-Titel1.11 
Inl.-46. 

220
 Art. 5, lid 2 en art. 8, lid 2 Embryowet. 

221
 Art. 6, lid 1 Embryowet. 

222
 Art. 30, lid 3 en art. 59, lid 3 MBV-wet. 

223
 Art. 5, lid 2 in fine Embryowet. 

224
 Art. 8, lid 2 in fine Embryowet. 

225
 Art. 8, lid 2 Embryowet. 

226
 Art. 8, lid 3 MBV-wet. 

227
 Art. L1244-2, lid 1 en art. L1211-2, lid 1 Code de la santé publique. 

228
 Art. L2141-6, lid 1 en art. L2141-6, lid 2 Code de la santé publique. 

229
 Art. L2141-6, lid 2 Code de la santé publique. 
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"!:$!%&/'-).I!2)>&5/).&).!

 Uit bovenstaande overzicht blijkt dat bepaalde aspecten van het toepassingsgebied van MBV in 67.

België, Duitsland, Frankrijk en Nederland fundamenteel verschillen. Deze verschilpunten werken 

grensoverschrijdende fertiliteitszorg in de hand. De belangrijkste aanleiding voor wensouder(s) om naar 

het buitenland te gaan voor een MBV-behandeling zijn immers de wettelijke beperkingen in de toegang 

tot MBV in hun eigen land.230 Zo komen veel alleenstaande Franse vrouwen en Franse lesbische 

koppels naar België om zich hier te laten insemineren met donorzaad aangezien zij in Frankrijk daartoe 

de mogelijkheid niet hebben. 231  Ook Nederlandse vrouwen komen vaak naar België voor een 

behandeling inzake MBV als zij wegens hun leeftijd worden afgewezen in Nederland, maar wel nog 

binnen de Belgische leeftijdsgrenzen vallen.232 Een andere reden voor Nederlandse wensouder(s) om 

naar België te komen, is om zo de Nederlandse wetgeving over de opheffing van de anonimiteit van de 

donor te kunnen omzeilen en alsnog met een volledig anonieme donor te kunnen werken.233 Over dit 

verschil in anonimiteit wordt in de volgende afdeling gesproken. 

 

AFDELING 3:  DE ANONIMITEIT VAN DE SPERMADONOR IN BELGIË,  

NEDERLAND, FRANKRIJK EN DUITSLAND 

 Aangezien de vraag rond de (on)mogelijkheid van de spermadonor om juridisch vader te worden 68.

minder hypothetisch is als de identiteit van de donor bekend is dan in het geval de donor een onbekende 

is, is het zinvol om te analyseren in welke mate de spermadonor anoniem is in de vier landen. 

 

Eerst en vooral moet worden opgemerkt dat een kind enkel gegevens over zijn donor zal willen 

achterhalen als het kind überhaupt op de hoogte is van het feit dat hij verwekt werd via sperma- of 

embryodonatie. Op de vraag of de wensouders al dan niet de plicht hebben om het kind in te lichten 

over de wijze van de verwekking wordt hier niet verder ingegaan.234 Evenmin wordt een oordeel 

gevormd of het behouden van de anonimiteit van de donor in overeenstemming is met verschillende 

                                                        
230

 S. TACK, “Juridische knelpunten bij grensoverschrijdende fertiliteitszorg in Europa” in S. TACK en G. VERSCHELDEN (eds.), 
Medisch begeleide voortplanting in juridisch en ethisch perspectief, Antwerpen, Intersentia, 2014, (69) 74, nr. 6. 

231
 Zie supra nr. 33 en 37; S. TACK, “Juridische knelpunten bij grensoverschrijdende fertiliteitszorg in Europa” in S. TACK en 

G. VERSCHELDEN (eds.), Medisch begeleide voortplanting in juridisch en ethisch perspectief, Antwerpen, Intersentia, 2014, 
(69) 73, nr. 7. 

232
 Zie supra nr. 39 en 40; S. TACK, “Juridische knelpunten bij grensoverschrijdende fertiliteitszorg in Europa” in S. TACK en 

G. VERSCHELDEN (eds.), Medisch begeleide voortplanting in juridisch en ethisch perspectief, Antwerpen, Intersentia, 2014, 
(69) 74, nr. 10. 

233
 S. TACK, “Juridische knelpunten bij grensoverschrijdende fertiliteitszorg in Europa” in S. TACK en G. VERSCHELDEN (eds.), 

Medisch begeleide voortplanting in juridisch en ethisch perspectief, Antwerpen, Intersentia, 2014, (69) 73, nr. 9. 
234

 Zie G. SCHAMPS en M. DERESE, “Anonymity and assisted reproduction techniques in Belgian law: Legislation for existing 
practice in the law of 6th July 2007” in B. FEUILLET-LIGER, K. ORFALI, en T. CALLUS (eds.), Who is my genetic parent? 

Donor anonymity and assisted reproduction: a cross-cultural perspective, Brussel, Bruylant, 2011, (121) 130-134, nr. 12-
16; P. VLAARDINGERBROEK, “Moderne voortplantingstechnieken, draagmoederschap en het afstammingsrecht” in J. POLAK 
en C. VAN ZEBEN (eds.), Personen- en familierecht, Deventer, Kluwer, 2012, (Titel 1.11. Inl.-15)  Titel 1.11. Inl.-24- Titel 
1.11. Inl.-36; P. VLAARDINGERBROEK, K. BLANKMAN, A. HEIDA, A. VAN DER LINDEN en E. PUNSELIE, Het hedendaage 

personen- en familierecht, Kluwer, Deventer 2011, 260-271. 
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internationale verdragen. Hierna word louter een overzicht gegeven van de anonimiteit van de donor in 

België, Duitsland, Frankrijk en Nederland zodat we weten in welke mate het vaststellen van een 

afstammingsband tussen de donor en het donorkind hypothetisch is of niet. Om het vaderschap te 

kunnen vaststellen is immers in eerste plaats vereist dat de donor en het donorkind elkaars identiteit 

kennen.  

 

Eerst wordt bestudeerd of de wensouder(s) de identiteit van de donor op het moment van de 

bevruchting kennen (§ 1). Daarna wordt bekeken of en hoe informatie over de donor kan vrijgegeven 

worden (§ 2). Ten slotte wordt een opmerking gemaakt over de merkbare evolutie richting opheffing 

van de anonimiteit (§ 3). 

 

"!#$!J&11)/!)2&1.).&).!>01!2&!2?1?5!?K!<&.!@?@&1.!>01!2&!C&>5-;<.)1(!

 A. ^-;*F,-<4,*!2(!*FK>[24><-;(*>!F*4!2-K*?*-)*!)2-2>!

 In de MBV-wet werd gekozen voor het principe van anonieme donoren.235 Hetzelfde beginsel 69.

kan worden teruggevonden in Duitsland236, Frankrijk237 en Nederland238. In alle vier de landen geldt dat 

op het moment van de inseminatie of embryotransfer de identiteit van de donor(en) in principe niet 

gekend is door de wensouder(s). 

 

 B. ^-;*F,-<4,*!2(!*FK>[24><-;(*>!F*4!K*?*-)*!)2-2>!

 Het beginsel dat met anonieme donoren wordt gewerkt geldt niet absoluut in België en 70.

Nederland. Volgens de Belgische wet is het mogelijk om een niet-anonieme donatie van gameten te 

doen.239 Bij zo’n donatie moeten de donor en de wensouder(s) elkaar op voorhand al kennen en moeten 

zij onderling een akkoord maken. 240  Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer iemand een 

onvruchtbaar familielid of vriend(in) wil helpen door het doneren van zijn gameten. 241  Bij 

embryodonatie mogen de wensouders de donoren niet kennen. Één van de redenen hiervoor is dat 

overtallige embryo’s niet het voorwerp van een overeenkomst mogen uitmaken.242  
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 Art. 22, lid 2 en art. 51, §1, lid 1 MBV-wet. 
236

 F. FURKEL, “The identification of gamete donors in the Federal Republic of Germany”, (93) 109-110. 
237

 Art. L2141-1, lid 1 Code de la santé publique juncto 16-8 Code civil; art. L1211-5, lid 1 en L2141-6, lid 3 Code de la santé 
publique. 

238
 P. VLAARDINGERBROEK, “Moderne voortplantingstechnieken, draagmoederschap en het afstammingsrecht” in J. POLAK en 

C. VAN ZEBEN (eds.), Personen- en familierecht, Deventer, Kluwer, 2012, (Titel 1.11. Inl.-15)  Titel 1.11. Inl.-30- Titel 
1.11. Inl.-31. 

239
 Art. 57, lid 1 in fine MBV-wet. 

240
 E. MORBÉ, “Medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo’s en de gameten” in G. 

CEUTERICK, G. DUVILLIER en A. PRIMS (eds.), Wetgeving gezondheidszorg met commentaar. Map 1, Heule, UGA, 2008, 
(Deel 9-1) Deel 9-63. 

241
 Verslag namens de commissie voor de sociale aangelegenheden inzake het wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide 

voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo’s en de gameten, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1440/9, 120. 
242

 M. DERÈSE en G. WILLEMS, « La loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des 
embryons surnuméraires et des gamètes », RTDF 2008, (279) 338, nr. 89; E. MORBÉ, “Medisch begeleide voortplanting en 
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Ook in Nederland wordt het gebruik van een bekende spermadonor niet uitgesloten.243 De natuurlijke 

persoon of rechtspersoon die kunstmatige donorbevruchting verricht of doet verrichten, moet dan 

registreren dat de identiteit van de heterologe donor bekend is voor de vrouw bij wie kunstmatige 

donorbevruchting plaatsvindt.244 Net als in België lijkt bekende embryodonatie ook in Nederland niet 

mogelijk. De ‘wet donorgegevens kunstmatige bevruchting’ is ook van toepassing op embryodonatie,245 

maar de laatste zin van artikel 2, lid 2 van die wet verwijst enkel naar het registreren van een bekende 

zaaddonor. 

 

 De wensouders mogen volgens de Franse wet noch voor noch na de geboorte van hun kind, de 71.

identiteit van de donor kennen.246 Het is dan ook, in tegenstelling tot in België en Nederland, niet 

mogelijk dat de wensouders met een voor hen bekende donor MBV uitvoeren.247 

 

 Het is niet duidelijk of inseminatie met een bekende spermadonor toegelaten is in Duitsland. In 72.

ieder geval wordt het niet door de wetgever verboden. 

 

"!+$!H5)7(&>&1!>01!)1L?5@0.)&!?>&5!2&!2?1?5!

 A. ^-(2>F<4,*!21*>!)*!,)*-4,4*,4!1<-!)*!)2-2>!

 Artikel 28, lid 1 en 57, lid 1 MBV-wet zegt dat de fertiliteitscentra de anonimiteit van de donoren 73.

moeten waarborgen door alle gegevens die zouden kunnen leiden tot hun identificatie ontoegankelijk te 

maken. Ook voor de inwerkingtreding van de MBV-wet bleven donoren in principe anoniem vermits de 

artsen gebonden waren door hun beroepsgeheim.248 In de MBV-wet wordt nog steeds verwezen naar 

artikel 458 Sw. Iedere persoon die in of voor een fertiliteitscentrum werkt en kennis neemt van 

informatie waarmee donoren kunnen worden geïdentificeerd, kan worden gestraft overeenkomst artikel 

458 Sw. als hij deze informatie zou bekend maken.249 Er wordt wel gecodeerde informatie bewaard 

                                                        
de bestemming van de boventallige embryo’s en de gameten” in G. CEUTERICK, G. DUVILLIER en A. PRIMS (eds.), 
Wetgeving gezondheidszorg met commentaar. Map 1, Heule, UGA, 2008, (Deel 9-1) Deel 9-49-50. 
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 Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het 

juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie, Kamerstukken II 2011/12, 33 032, 
nr. 3, 6; C. FORDER, Erkenning door de vrouwelijke partner van de moeder. In welke mate heeft de biologische vader het 

recht het kind te erkennen, hoe werkt prenatale erkenning in deze context en welk recht heeft het kind van duo-moeders op 

afstammingsinformatie in het licht van het EVRM en IVRK?, 2009, www.carolineforder.com/images/familylaw_pdf2.pdf 
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 Art. 2, lid 2, laatste zin Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. 
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houdende regels voor de bewaring, het beheer en de verstrekking van gegevens van donoren bij kunstmatige 
donorinseminatie, Kamerstukken II 1997/98, 23 207, nr. 9, 4; Tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel houdende 
regels voor de bewaring, het beheer en de verstrekking van gegevens van donoren bij kunstmatige donorinseminatie, 
Kamerstukken II 1997/98, 23 207, nr. 11, 2 en 3. 
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 Art. L2141-1, lid 1 Code de la santé publique juncto 16-8 Code civil; V. BONNET, Droit de la famille, Orléans, Paradigme, 

2011, 70, nr. 139. 
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 V. DEPADT-SEBAG, “La place des tiers dans la conception d’un enfant né par AMP avec donneur: un secret d’ordre public”, 
D. 2010, (330) 334. 
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 H. NYS, Geneeskunde. Recht en Medisch handelen in APR, Mechelen, Story-Scientia, 2005, 219-220, nr. 477-479 

249
 Art. 28, lid 2 en 57, lid 2 MBV-wet. 
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over de donor waardoor men kan nagaan bij hoeveel vrouwen een bepaalde donor reeds is gebruikt.250 

De identiteit van de donor kan echter niet worden openbaar gemaakt. Als gevolg van het beroepsgeheim 

kunnen het donorkind en zijn wensouder(s) de identiteit van de donor niet achterhalen en omgekeerd 

kan de donor niet op zoek gaan naar zijn biologische kinderen. 

 

 In Frankrijk geldt eveneens een absoluut anonimiteitsbeginsel. De Franse behandelende arts kent 74.

de identiteit van de donor en de wensouders.251 Net als in België behoort het tot zijn medisch 

beroepsgeheim om deze informatie niet bekend te maken.252 Er wordt wel informatie over de donoren 

en de donorkinderen bijgehouden, maar deze worden niet bekend gemaakt.253 De wensouders kunnen 

de identiteit van de donor niet achterhalen en ook omgekeerd kan de donor niet de identiteit van de 

donorkinderen te weten komen.254 

 

 Nederland verschilt van België en Frankrijk in die zin dat het in Nederland mogelijk is dat de 75.

donor en het kind, dat met de gameten van de donor werd verwekt, elkaars identiteit kennen. Hoe dit in 

zijn werk gaat, wordt geregeld door de ‘wet donorgegevens kunstmatige bevruchting’ van 2002. Door 

deze wet is er vanaf 1 juni 2004 voor donoren geen waarborg meer dat ze anoniem blijven.255 De 

achterliggende idee is dat het belang van het kind om meer te weten te komen over zijn afstamming 

zwaarder weegt dan het belang van de donor om zijn anonimiteit te bewaren en het recht op privéleven 

van de wensouder(s) en de donor.256 

 

                                                        
250

 Art. 35, lid 1, 3° en 64, lid 1, 3° MBV-wet; Verslag namens de commissie voor de sociale aangelegenheden inzake het 
wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo’s en de 
gameten, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1440/9, 141-145. De gameten of overtallige embryo’s van één donor(paar) mogen 
ten hoogste bij 6 verschillende vrouwen kinderen laten geboren worden (art. 26,en 55 MBV-wet). 

251
 Art. R1244-5, laatste lid Code de la santé publique. 

252
 Art. 226-13 Code pénal. 

253
 EHRM (Grote Kamer) 13 februari 2003, nr. 42326/98, Odièvre t. Frankrijk; Conseil constitutionnel 16 mai 2012, n° 2012-

248, JO 17 mai 2012, 9154; Conseil d’état 13 juin 2013, n° 362981, JO 19 juin 2013, 10204; Tribunal administratif de 
Montreuil, 14 juin 2012, n° 1009924, http://montreuil.tribunal-administratif.fr/media/document/TA_MONTREUIL/ 
1009924-mme-g.pdf (consultatie 14 mei 2014). 

254
 Art. L2141-1, lid 1 Code de la santé publique juncto 16-8 Code civil; art. 1211-5, lid 1 Code de la santé publique. 

255
 Art. 12, lid 2 Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. De volledige wet, behalve artikel 3, tweede lid, tweede volzin, 

en derde tot en met vijfde lid trad in werking op 1 januari 2004 (Besluit van 3 december 2003 tot vaststelling van het 
tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 25 april 2002, houdende regels voor de bewaring, het beheer en de 
verstrekking van gegevens van donoren bij kunstmatige donorbevruchting (Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting), 
Stb. 2003, 510). Volgens artikel 14 Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting zou de hiervoor vermelde delen van 
artikel 3 in werking treden vanaf de eerste kalendermaand na verloop van twee jaren na de datum van uitgifte van het 
Staatsblad van de wet. De wet werd op 28 mei 2002 gepubliceerd, dus hadden de nog in werking te treden delen van artikel 
3 vanaf 1 april 2004 uitwerking. Vanaf 1 april 2004 is de volledige wet in werking getreden en vanaf dat moment is er voor 
donoren dus geen waarborg meer om anoniem te blijven. 

256
 Brief van de Staatssecretaris van Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij het wetsvoorstel 

houdende regels voor de bewaring, het beheer en de verstrekking van gegevens van donoren bij kunstmatige 
donorinseminatie, Kamerstukken II 1997/98, 23 207, nr. 9, 3; P. VLAARDINGERBROEK, “Moderne voortplantingstechnieken, 
draagmoederschap en het afstammingsrecht” in J. POLAK en C. VAN ZEBEN (eds.), Personen- en familierecht, Deventer, 
Kluwer, 2012, (Titel 1.11. Inl.-15)  Titel 1.11. Inl.-35. 
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Een specifieke stichting, namelijk de ‘Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting’ verzamelt 

informatie over donoren.257 De natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelingen van MBV stelt is 

verplicht om gegevens van de donor te verzamelen en deze door te geven aan de stichting.258 De 

gegevens worden gedurende minstens 80 jaar bewaard, te rekenen van de dag waarop de gegevens 

werden ontvangen door de stichting.259 Er zijn drie categorieën van gegevens die worden bewaard, 

namelijk medische gegevens, persoonlijke niet-identificeerbare gegevens en persoonsidentificerende 

gegevens.260 Vanaf de leeftijd van 16 jaar kan het kind navragen wat de persoonsidentificerende 

gegevens van de donor zijn.261 De donor moet hiervoor schriftelijk zijn toestemming geven. Indien de 

donor niet akkoord gaat met de gegevensverstrekking, betekent dit niet dat de gegevens sowieso niet 

zullen worden meegedeeld. Er zal in dat geval een belangenafweging plaatsvinden tussen het belang 

van het kind en het belang van de donor waarbij een voordeel wordt gegeven aan het kind. De donor zal 

zwaarwegende belangen moeten aanvoeren om te voorkomen dat het kind zijn gegevens bekomt.262 

Indien hij dit niet kan, zullen de persoonsidentificerende gegevens alsnog worden verstrekt. 

 

 De Duitse situatie omtrent de anonimiteit van de donor ligt ergens tussenin in die zin dat de wet 76.

zich niet uitspreekt over de anonimiteit van de donor, maar de rechtspraak anderzijds wel. Het Duitse 

Grondwettelijk Hof oordeelde reeds op 31 januari 1989 dat iedereen recht heeft om zijn afkomst te 

kennen en dus te weten wie zijn biologische ouders zijn op grond van het grondwettelijk recht om een 

eigen persoonlijkheid te ontwikkelen.
263

 Door deze uitspraak werd grondwettelijke waarde gegeven aan 

het recht om toegang te krijgen tot informatie over je biologische afstamming.264
 Dit recht geldt echter 

niet absoluut, maar moet worden afgewogen tegen het recht op bescherming van het huwelijk en de 

familie zodat het recht niet geldt als de verworven kennis over de afstamming schade zou berokkenen 

aan de familie van het kind.
265

 Ook in meer recente Duitse rechtspraak werd het recht van het kind op 
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 Art. 4, lid 1, a Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. 
258

 Art. 2, lid 1 Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting; L. KALKMAN-BOGERD, “Wet donorgegevens kunstmatige 
bevruchting” in M. BIESAART et al. (eds.), Gezondheidsrecht. Tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 2011, (553) 558. 
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 Art. 8 Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. 

260
 Art. 2, lid 1 Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting juncto art. 2 en 3 besluit van 11 augustus 2003, houdende 

bepaling van de gegevens en bescheiden als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 3, achtste lid, van de 
Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting, Stb. 2003, 320; L. KALKMAN-BOGERD, “Wet donorgegevens kunstmatige 
bevruchting” in M. BIESAART et al. (eds.), Gezondheidsrecht. Tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 2011, (553) 559. 
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 Art. 3, lid 2, eerste zin Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. 

262
 Art. 3, lid 2 Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting; L. KALKMAN-BOGERD, “Wet donorgegevens kunstmatige 

bevruchting” in M. BIESAART et al. (eds.), Gezondheidsrecht. Tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 2011, (553) 562-
563; S. WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, Compendium van het personen- en familierecht, Deventer, Kluwer 
2012, 192, nr. 113. 
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 Art. 2, lid 1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland; Bundesverfassungsgericht 31 januari 1989, NJW 1989, 891-

893 en FamRZ 1989, 255-259; F. FURKEL, “The identification of gamete donors in the Federal Republic of Germany”, (93) 
100-101. 
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 R. BLAUWHOFF, Foundational facts, relative truths : a comparative law study on children’s right to know their genetic 

origins, Antwerpen, Intersentia, 2009, 351; F. FURKEL, “The identification of gamete donors in the Federal Republic of 
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 Art. 6, lid 1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949, BGBl. 1949, 1; S. FINK en K. GRÜN, 

“Der Auskunftsanspruch über die Abstammung des durch heterologe Insemination gezeugten Kindes gegen den Arzt” 
(noot onder OLG Hamm 6 februari 2013), NJW 2013, (1913) 1915-1916. 
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informatie over zijn afstamming herhaald en werd gesteld dat het recht van het kind om zijn 

afstamming te kennen zwaarder doorweegt dan het recht van de donor om zijn anonimiteit te 

bewaren.
266 

 

De situatie in Duitsland is echter dubbelzinnig aangezien enerzijds wordt erkend dat het donorkind 

recht heeft om zijn afstamming te kennen, maar anderzijds blijft wetgeving om dit praktisch te regelen 

uit.267 In de praktijk bleek dat artsen gegevens over donoren niet voldoende uitgebreid of lang genoeg 

bijhielden.268 Sinds 2007 geldt de verplichting dat gegevens over de donor gedurende ten minste 30 jaar 

moeten worden bijgehouden.269 Desalniettemin wordt nog steeds niet geregeld welke informatie precies 

moet worden bijgehouden en in welke omstandigheden die kan worden meegedeeld. 

 

 B. _*),;DE*!,-(2>F<4,*!21*>!)*!)2-2>!!

 In elk van de vier besproken landen geldt als uitzondering op de (eventuele) anonimiteit van de 77.

donor dat medische informatie over de donor beschikbaar moet zijn. 

 

In België zijn de fertiliteitscentra verplicht om onder meer medische informatie over de donor(en), wat 

belangrijk kan zijn voor de gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind, bij te houden.270 De 

medische informatie kan worden meegedeeld aan de ontvangers of de ontvangster van het embryo of de 

gameten wanneer zij daarom vragen op het moment dat zij een keuze maken.271 Deze informatie mag 

ook worden meegedeeld aan de wensouder(s) of de huisarts van het verwekte kind als de gezondheid 

van het kind dat vereist.272  

Ook in Nederland kunnen medische gegevens over de donor worden bekomen. Deze gegevens kunnen 

op eenvoudig verzoek bij de ‘Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting’ worden opgevraagd 

door de huisarts van het donorkind.273  

In Frankrijk houdt men strikt vast aan het principe van absolute anonimiteit van de donor. Op dit 

principe bestaat één uitzondering, namelijk die van het bekendmaken van medische informatie over de 

donor. Als het om therapeutische redenen zou nodig zijn, kan een arts toegang hebben tot niet-

identificeerbare medische informatie.274 
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 Oberlandesgericht Hamm 6 februar 2013, NJW 2013, 1167-1171 en BeckRS 2013, 02505. 
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 Art. 35, lid 1, 1° en 64, lid 1, 1° MBV-wet. 
271

 Art. 36, 1° en 65, 1° MBV-wet. 
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 Art. 16-8, lid 2 Code civil; art. L1244-6, lid 1 en art. L2141-6, lid 4 Code de la santé publique. 
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 In Duitsland bestaat in tegenstelling tot in België, Frankrijk en Nederland geen wettelijke 78.

regeling aangaande het geven van medische informatie over de donor. Aangezien het Grondwettelijk 

Hof besliste dat het donorkind de identiteit van de donor moet kunnen kennen, geldt m.i. dat a fortiori 

medische niet-identificeerbare informatie moet kunnen worden ter beschikking gesteld. Evenwel heerst 

ook hier het probleem dat niet wettelijk geregeld is of en hoe informatie over de donor moet worden 

bijgehouden en moet worden verstrekt.275 

 

 C. ^-(2>F<4,*!21*>!([;,*?*!?*-F*>?*-!1<-!)*!)2-2>!!

 In België en Frankrijk kan geen informatie over de fysieke kenmerken van de donor worden 79.

meegedeeld aan de wensouders of het donorkind, wat in Nederland wel mogelijk is. De Duitse wetgever 

regelt niet of er al dan niet fysieke kenmerken kunnen worden meegedeeld. 

 

 In België houden de fertiliteitscentra wel informatie over de fysieke kenmerken van de donor(en) 80.

bij, maar deze informatie mag niet meegedeeld worden aan de wensouder(s) noch aan het donorkind 

zelf.276 De fertiliteitscentra gebruiken de gegevens over de fysieke kenmerken van de donor(en) om aan 

‘matching’ te doen.277 Dit houdt in dat de gameten of overtallige embryo’s zo worden gekozen dat er 

geen al te grote lichamelijke verschillen bestaan tussen de donor(en) en de ontvanger(s) van het 

donormateriaal.278 Zo kan bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de huidskleur van de donor en 

van de ontvanger(s).279 

 

 In Frankrijk geldt een absolute anonimiteit, met als enige uitzondering het bekendmaken van 81.

medische gegevens over de donor.280 Deze absolute anonimiteit houdt in dat niet alleen de identiteit van 

de donor wordt geheim gehouden, maar ook de eigenschappen.281 Fysieke kenmerken kunnen dus niet 

worden meegedeeld aan de wensouders of het donorkind. Er kan wel, net als in België, aan ‘matching’ 

worden gedaan. Bij de keuze van de donor wordt rekening gehouden met de uiterlijke kenmerken en de 

bloedgroep van de donor(en) en de wensouders.282 

 

 In Nederland kunnen fysieke en ook sociale gegevens, in afwijking van België en Frankrijk, wel 82.

aan de wensouder(s) en het donorkind worden meegedeeld. De wensouders kunnen navraag doen naar 
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biologiques d'assistance médicale à la procreation, JO 23 mai 2008, 8387. 
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de fysieke en sociale gegevens van de donor, zolang het kind nog geen 12 jaar is.283 Het kind zelf kan 

vanaf de leeftijd van 12 jaar de fysieke en sociale gegevens van de donor opvragen.284 De wensouder(s) 

of het donorkind moeten nadrukkelijk naar deze informatie vragen. Deze wordt niet automatisch 

meegedeeld door het feit dat een beroep werd gedaan op een donor. 

 

"!3$!M>?'-.)&!1005!?K<&LL)1(!>01!2&!01?1)@).&).!

 In de juridische wereld gaan meer en meer stemmen op om de anonimiteit geheel af te 83.

schaffen.285 Deze beweging krijgt ook navolging bij de wetgevers. Zo werd op 27 februari 2014 in de 

Belgische Kamer een wetsvoorstel ingediend, dat inmiddels is vervallen, waarbij werd voorgesteld dat 

de donor en de wensouders zouden kunnen kiezen uit verschillende gradaties van anonimiteit.286  

Ook in Frankrijk is een merkbare evolutie waar te nemen. Sinds 2006 en zeker met de debatten over de 

herziening van de ‘lois bioéthiques’ van 2011 werd grondig nagedacht over het behoud van de 

anonimiteit van de donor. Het Comité Consultatif National d’Ethique stelde in 2006 voor om het 

absolute anonimiteitsprincipe af te schaffen en toegang tot niet-identificeerbare informatie mogelijk te 

maken.287 In hetzelfde jaar werd ook een wetsvoorstel gedaan om een tweesporenbeleid in te voeren. 

Dit systeem houdt in dat de donor kan kiezen als hij anoniem wil blijven of niet en de wensouders dan 

kunnen kiezen of ze met een anonieme of niet-anonieme donor willen werken.288 

Het wetsontwerp voor de herzieningswet van de ‘lois bioéthiques’ van 2011 bevatte een systeem van 

gedeeltelijke opheffing van de anonimiteit waarbij niet-identificeerbare informatie sowieso zou kunnen 

worden bekendgemaakt en identificeerbare informatie enkel indien de donor hiervoor zijn 

uitdrukkelijke toestemming geeft.289In de besprekingen in de commissie werden deze aanpassingen aan 

het anonimiteitsbeginsel uiteindelijk niet doorgevoerd en werden de heersende regels inzake anonimiteit 

op geen enkel punt gewijzigd.290 

 

 In Duitsland is het zoals eerder aangegeven in principe al mogelijk voor het donorkind om de 84.

identiteit van de donor te weten te komen, maar wordt er wettelijk niet bepaald welke informatie moet 
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worden bewaard en onder welke omstandigheden deze kan worden meegedeeld. 291  De richtlijn 

uitgevaardigd door de Bundesärztekammer probeert hierin gedeeltelijk tussen te komen. Volgens die 

richtlijn moet de behandelende arts gegevens over de identiteit van de spermadonor bewaren en moet 

hij ook bijhouden wanneer de gameten van een bepaalde donor werden gebruikt.292
 Daarnaast moet de 

arts de uitdrukkelijke akkoordverklaring van de donor akteren met het feit dat gegevens over de 

herkomst van zijn gameten en het gebruik ervan worden bijgehouden, evenals het akkoord van de donor 

met de bekendmaking van zijn identiteit indien het donorkind daarom verzoekt.
293 Ook de wensouders 

moeten zich akkoord verklaren met het feit dat documentatie over de herkomst en het gebruik van het 

donorsperma wordt bijgehouden. De wensouders moeten verklaren dat zij het beroepsgeheim van de 

behandelende arts niet kunnen inroepen voor het geval het kind of één van de wensouders om meer 

informatie over de spermadonor verzoekt bij deze arts.294
  

De Bundesärztekammer merkt zelf op dat er voorlopig geen wettelijke documentatieverplichting geldt 

in Duitsland en dat het dus vaag blijft van wie en onder welke omstandigheden het kind het recht heeft 

om deze informatie te bekomen.295 

 

 De evolutie richting de opheffing van de anonimiteit van de donor moet m.i. voldoende 85.

genuanceerd worden. Uiteraard mag het recht van het kind om zijn afstamming te kennen niet worden 

genegeerd, maar het belang van het kind is niet het enige belang waarmee rekening moet worden 

gehouden. Er moet ook gedacht worden aan een donor die niet wil dat zijn identiteit bekend wordt 

gemaakt en de wensouder(s) die de rust in het gezin willen bewaren. Als de identiteit van de donor 

bekend is, dreigt het gevolg dat de donor een te grote plaats in het gezin opneemt.296  

Bij de discussie over de opheffing van de anonimiteit moet dus voldoende met deze tegenstrijdige 

belangen rekening worden gehouden en mag de wetgever zeker niet te haastig de opheffing van de 

anonimiteit van donoren willen doorvoeren. Waar m.i. wel al sneller werk van kan worden gemaakt is 

een systeem waarbij een donorkind niet-identificeerbare informatie over zijn donor(en) kan opvragen. 

Hierdoor wordt immers rekening gehouden met het belang van het kind, zonder de belangen van de 

wensouder(s) en donoren te schaden. 

 

 Aangezien in Nederland en Duitsland de donor niet meer zeker is van zijn anonimiteit en in 86.

België en Frankrijk hoogstwaarschijnlijk de anonimiteit van de donor in de toekomst zal opgeheven 

worden, wordt de vraag, welke juridische band er tussen de donor en het donorkind kan worden 
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vastgesteld, des te relevanter. Of en hoe een afstammingsband kan worden vastgesteld tussen de 

spermadonor en het donorkind wordt in het volgend hoofdstuk onderzocht. 
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HOOFDSTUK 3 

AFSTAMMING VAN DE SPERMADONOR IN RECHTSVERGELIJKEND 

PERSPECTIEF 

 

 Bij homologe MBV kunnen de gewone afstammingsregels zonder problemen spelen, de 87.

genetische en de gewenste afstamming stemmen immers overeen. Indien bij MBV donorzaad wordt 

gebruikt, stemt de genetische realiteit daarentegen niet overeen met het gewenste ouderschap. Als de 

gewone afstammingsregels van tel zouden zijn bij heterologe MBV, kan dit problematische gevolgen 

hebben bij discussies over de afstamming. Het uitgangspunt van juridische afstamming is immers nog 

steeds de biologische band tussen ouder en kind.297 Hoewel we bij heterologe MBV op biologisch vlak 

niet kunnen ontkennen dat het kind één genetische moeder en één genetische vader heeft, moet er op 

juridisch vlak abstractie gemaakt worden van deze genetische band. Enkel op deze manier kan het 

juridisch ouderschap van een eventuele wensvader of wensmeemoeder zeker zijn en kan de 

spermadonor 298 , die (initieel) niet de juridische vader wil zijn, gespaard worden van 

vaderschapsprocedures. 

 

 In dit hoofdstuk wordt geanalyseerd of en hoe een afstammingsband kan worden vastgesteld 88.

tussen de spermadonor en het donorkind. Vooreerst wordt nagegaan of er in de verschillende Europese 

landen wetsbepalingen bestaan die verhinderen dat een vaderschapsband kan worden vastgesteld tussen 

de spermadonor en het donorkind (afdeling 1). Vervolgens wordt voor België, Duitsland, Frankrijk en 

Nederland in detail bekeken of de spermadonor de juridische vader van het donorkind zou kunnen 

worden. Daarbij wordt eerst geanalyseerd in welke gevallen ten aanzien van het donorkind nog geen 

dubbele oorspronkelijke afstamming vaststaat (afdeling 2). Een kind kan immers hoogstens twee 

oorspronkelijke afstammingsbanden hebben. Daarna wordt nagegaan of een spermadonor via erkenning 

(afdeling 3) dan wel via gerechtelijke vaststelling (afdeling 4) juridische vader van het donorkind zou 

kunnen worden. Er wordt afgerond met een besluit (afdeling 5). 

 

AFDELING 1:  RELEVANTE WETGEVING IN DE EUROPESE UNIE 

 De Europese wetgever is nog niet ten gronde tussengekomen inzake MBV. Er bestaat een 89.

richtlijn die kwaliteitsnormen oplegt die moeten worden gehanteerd bij het doneren, verkrijgen, testen, 

bewerken, bewaren en distribueren van gameten of embryo’s. 299  Over de anonimiteit en de 

                                                        
297

 G. VERSCHELDEN, “Het hervormde afstammingsrecht: een nieuw compromis tussen biologische en sociaal ouderschap”, 
RW 2007-08, (338) 358, nr. 79. 

298
 Hierna wordt met ‘spermadonor’ of ‘donor’ zowel gedoeld op de individuele gametendonor als op de mannelijke donor 

van overtallige embryo’s die met zijn zaadcellen werden gecreëerd. 
299

 Richtlijn 2004/23/eg van het europees parlement en de raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en 
cellen, Pb.L. afl. 102, 7 april 2004, 48. 
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(on)mogelijkheid tot vaststellen van het vaderschap van een spermadonor heeft de Europese wetgever 

zich echter nog niet uitgesproken. Binnen de EU kunnen dan ook opmerkelijke verschillen worden 

vastgesteld over deze thematiek.  

 

 Hierna wordt nagegaan in welke mate het wettelijk verboden is in de lidstaten van de EU om een 90.

afstammingsband vast te stellen tussen een spermadonor en het donorkind. In § 1 wordt een kort 

overzicht gegeven van de relevante wetgeving in alle Europese landen behalve België, Duitsland, 

Frankrijk en Nederland. Volledigheidshalve wordt voor de 24 besproken lidstaten ook vermeld of de 

identiteit van de spermadonor al dan niet geheim blijft. Om dit overzicht te realiseren, werden 

verschillende professoren en experten familierecht gecontacteerd.300 Waar mogelijk wordt verwezen 

naar bronnen die de vaststellingen van de professoren en experten bevestigen. In § 2 wordt de 

wetgeving over de gevolgen inzake afstamming voor de spermadonor van België, Duitsland, Frankrijk 

en Nederland meer in detail overlopen. De relevante buitenlandse wetgeving kan in de bijlage bij deze 

masterproef teruggevonden worden. 

 

"!#$!N&/!>&5/;<)''&12&!>)/)&/!C)7!2&!M-5?K&/&!=&.(&>&5/!

 De 24 hierna besproken lidstaten van de EU kunnen in zes groepen worden onderverdeeld 91.

naargelang wat ze bepalen over de anonimiteit van de spermadonor en over de afstammingsrechtelijke 

gevolgen voor de spermadonor. Ook België, Duitsland, Frankrijk en Nederland kunnen elk in één van 

de categorieën worden ondergebracht. 

 

 A. Y*>K2)!2J!;J*>F<)2-<4,*!

 Litouwen en Italië moeten apart genomen worden omdat zij als enige twee landen het gebruik 92.

van donorsperma verbieden. In Litouwen bestaat als gevolg van dat verbod dan ook geen wetgeving 

over de anonimiteit of afstamming van een donor.301 In Italië wordt ook niets geregeld over de 

anonimiteit van de donor. Wel wordt er, ondanks het verbod op heterologe MBV302, in de wet van 19 

                                                        
300

 Bulgarije: Velina TODOROVA (Plovdiv University); Cyprus: Nikitas HATZIMIHAIL (University of Cyprus); Estland: Paul 
VARUL (University of Tartu); Finland: Kirsti KURKI-SUONIO (Office of the parliamentary ombudsman/ children's rights); 
Griekenland: Athina KOTZABASSI (Aristotle University of Thessaloniki); Hongarije: Orsolya SZEIBERT (Eötvös Loránd 
University); Ierland: Deirdre MADDEN (University College Cork); Italië: Salvatore PATTI (Sapienza University of Rome); 
Kroatië: Ivana KUNDA (University of Rijeka); Litouwen: Valentinas MIKELENAS (Vilnius University); Luxemburg: 
Françoise HILGER (Université du Luxembourg); Oostenrijk: Marianne ROTH (University of Salzburg); Portugal: Guilherme 
DE OLIVEIRA (University of Coimbra); Roemenië: Cristina NICOLESCU (Babe!-Bolyai University); Slovenië: Barbara 
NOVAK (University of Ljublijana); Slowakije: Milo" HA#APKA (Director Private International Law Division of the Ministry 
of Justice of the Slovak Republic); Spanje: Cristina GONZÁLEZ (University of Barcelona); Tsjechië: Milana HRU$ÁKOVÁ 
(Palack% University); Zie ook: Experts Commisson on European Family Law (www.ceflonline.net/experts/ (consultatie 14 
mei 2014)).  

301
 STEERING COMMITTEE ON BIOETHICS, Replies to the questionnaire on MAP, 62. 

302
 Art. 4, lid 3 Legge 19 febbraio 2004, n. 40, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, Gazzetta Ufficiale n. 

45 del 24 febbraio 2004; S. BAUZON, “Anonymity and assited reproduction in Italy: a marginal issue” in B. FEUILLET-
LIGER, K. ORFALI, en T. CALLUS (eds.), Who is my genetic parent? Donor anonymity and assisted reproduction: a cross-
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februari 2004 inzake MBV iets over de afstammingsrechtelijke gevolgen vermeld. In artikel 9, lid 3 van 

die wet wordt bepaald dat indien toch donorsperma zou worden gebruikt, de donor niet kan worden 

vastgesteld als vader van het kind.303 

Het totaalverbod op heterologe MBV in Italië lijkt sinds 9 april 2014 niet meer absoluut van kracht te 

zijn. Op die datum oordeelde het Italiaanse Grondwettelijk Hof namelijk dat enkele artikelen van de wet 

van 2004 ongrondwettelijk zijn in die zin dat ze het gebruik van donorgameten ook verbieden bij 

absolute onvruchtbaarheid van de wensouders.304  

 

 B. '-2-,F,4*,4! ,-! D2FK,-<4,*! F*4! 1*>K2)! 2J! 1<;4;4*++,-.! 1<-! E*4! 1<)*>;DE<J! 1<-! )*!

)2-2>!

 De meest voorkomende regeling in de EU houdt in dat de spermadonor anoniem blijft en dat het 93.

verboden is dat zijn vaderschap zou worden vastgesteld ten aanzien van het donorkind. Dit is het geval 

in Denemarken, Estland, Griekenland, Hongarije, Letland, Portugal, Roemenië, Slovenië en Spanje. 

Ook België en Frankrijk kunnen in deze groep worden gesitueerd. 

 

In Denemarken, Estland, Letland en Roemenië blijft de identiteit van de donor geheim.305 Bovendien 

kan in deze landen geen enkele afstammingsband tussen spermadonor en het donorkind worden 

vastgesteld.306 

 

In Griekenland zegt artikel 1460 van het Burgerlijk Wetboek duidelijk dat de donor en het donorkind 

elkaars identiteit niet kunnen te weten komen.307 Ook in Hongarije blijft een donor anoniem.308  

                                                        
cultural perspective, Brussel, Bruylant, 2011, (211) 211; STEERING COMMITTEE ON BIOETHICS, Replies to the questionnaire 

on MAP, 11. 
303

 Art. 9, lid 3 Legge 19 febbraio 2004, n. 40, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, Gazzetta Ufficiale n. 
45 del 24 febbraio 2004. 

304
 A. LAPERTOSA, “Fecondazione assistita, Consulta: “Divieto di eterologa è incostituzionale””, Il Fatto Dirriti, 9 april 2014, 

www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/09/fecondazione-assistita-consulta-divieto-di-eterologa-e-incostituzionale/945053/ 
(consultatie 14 mei 2014); E. MANACORDA, “Legge 40, il no della Consulta al divieto di eterologa”, l’Espresso, 9 april 
2014, http://espresso.repubblica.it/visioni/scienze/2014/04/03/news/fecondazione-assistita-la-consulta-decide-1.159740 
(consultatie 14 mei 2014). 

305
 Denemarken: S. TACK, “Juridische knelpunten bij grensoverschrijdende fertiliteitszorg in Europa” in S. TACK en G. 

VERSCHELDEN (eds.), Medisch begeleide voortplanting in juridisch en ethisch perspectief, Antwerpen, Intersentia, 2014, 
(69) 73, nr. 9; STEERING COMMITTEE ON BIOETHICS, Replies to the questionnaire on MAP, 61, 65 en 70. Estland: art. 27, lid 
1 Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus 11.06.1997, Riigi Teataja I 1997, 51, 824; STEERING COMMITTEE ON 

BIOETHICS, Replies to the questionnaire on MAP, 70. Letland: art. 14 Seksu&l&s un reprodukt'v&s vesel'bas likums 31 
janv&ris 2002, Latvijas V!stnesis, 27 (2602), 19.02.2002; STEERING COMMITTEE ON BIOETHICS, Replies to the questionnaire 

on MAP, 61 en 65. Roemenië: art. 445 Noul Cod Civil 2011, Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 15 iulie 2011. 
306

 Denemarken: art. 28, lid 1 børneloven nr. 460 af 7. juni 2001. Estland: art. 40 Perekonnaseadus 10.12.1994, Riigi Teataja 

I 1994, 75, 1326; art. 26, lid 5 Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus 11.06.1997, Riigi Teataja I 1997, 51, 824. 
Letland: art. 22 Seksu&l&s un reprodukt'v&s vesel'bas likums 31 janv&ris 2002, Latvijas V!stnesis, 27 (2602), 19.02.2002. 
Roemenië: art. 441, lid 1 Noul Cod Civil 2011, Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 15 iulie 2011. 

307
 Art. 1460 ()*+,-. /01+,2, "#$ ( 164 19841024; P. AGALLOPOULOU, “Assisted reproduction techniques and anonymity 

under Greek law” in B. FEUILLET-LIGER, K. ORFALI, en T. CALLUS (eds.), Who is my genetic parent? Donor anonymity and 

assisted reproduction: a cross-cultural perspective, Brussel, Bruylant, 2011, (189) 192-194; A. PAPACHRISTOS, “Le droit 
hellénique de la filiation: parente biologique et parente socio-sentimentale” in I. SCHWENZER (ed.), Tensions between legal, 
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Volgens de Hongaarse wet op de gezondheidszorg heeft het kind wel een recht om bij zijn 

meerderjarigheid te worden ingelicht over het feit dat hij middels MBV werd verwekt309, maar dit recht 

houdt niet in dat de identiteit van de spermadonor bekend moet worden gemaakt. In tegenstelling tot 

Denemarken, Estland en Letland en Roemenië wordt in Griekenland en Hongarije enkel de 

gerechtelijke vaststelling van het vaderschap van de donor uitgesloten.310 Erkenning is in theorie wel 

mogelijk, maar zal in de praktijk zelden tot nooit voorkomen aangezien de donor en het kind elkaar niet 

kennen. 

 

In Portugal blijft een donor in principe anoniem. Op deze anonimiteit is er één uitzondering. Bij zeer 

zwaarwichtige redenen kan een rechtbank namelijk beslissen om de anonimiteit op te heffen.311 

Eenzelfde uitzondering op het anonimiteitsbeginsel vinden we terug in de Sloveense wetgeving.312 Ook 

in Spanje kan in zeer uitzonderlijke omstandigheden, namelijk bij levens- of gezondheidsgevaar voor 

het kind of bij het risico dat substantiële strafwetten zouden worden geschonden, de identiteit van de 

donor worden onthuld. 313  Hierbij kan gedacht worden aan het geval waarbij het kind een 

beenmergtransplantatie nodig heeft van een bloedverwant of wanneer een donor ter kwader trouw een 

overdraagbare ziekte niet aangaf en zo doorgeeft aan zijn genetische nakomelingen.314 Hoe dan ook kan 

in geen van deze drie landen een afstammingsband tussen de spermadonor en het donorkind worden 

vastgesteld.315 

                                                        
biological and social conceptions of parentage, Antwerpen, Intersentia, 2007, (211) 212; STEERING COMMITTEE ON 

BIOETHICS, Replies to the questionnaire on MAP, 62, 66 en 71. 
308

 Art. 172 Törvény az egészségügyr3l 1997; J. SANDOR, “Anonymity in assited reproduction: gender equality and a pronatal 
reproductive policy in Hungarian law” in B. FEUILLET-LIGER, K. ORFALI, en T. CALLUS (eds.), Who is my genetic parent? 

Donor anonymity and assisted reproduction: a cross-cultural perspective, Brussel, Bruylant, 2011, (199) 205. 
309

 Art. 179, lid 1 Törvény az egészségügyr3l 1997. 
310

 Griekenland: art. 1479, lid 2 ()*+,-. /01+,2, "#$ ( 164 19841024. Hongarije: art. 4:103, lid 5 A Polgári 
Törvénykönyvr3l. 

311
 Art. 15, lid 4 Lei n.º 32/2006 de 26 de Julho 2006 da Procriação medicamente assistida, Diário da República n° 143, 1.a  

série, 26 de Julho de 2006, 5245; R. BLAUWHOFF, Foundational facts, relative truths. A comparative law study on 
childrens’s right to know their genetic origins, Antwerpen, Intersentia, 2009, 356; G. DE OLIVEIRA en R. REIS, “Donor 
anonymity’ in Portugal” in B. FEUILLET-LIGER, K. ORFALI, en T. CALLUS (eds.), Who is my genetic parent? Donor 

anonymity and assisted reproduction: a cross-cultural perspective, Brussel, Bruylant, 2011, (235) 241-242. 
312

 Art. 18 Zakon o zdravljenju neplodnosti  in postopkih oploditve z biomedicinsko pomo4jo z dne 20. julij 2000, Uradni list, 
"t. 70/00; STEERING COMMITTEE ON BIOETHICS, Replies to the questionnaire on MAP, 13-14, 63 en 66. 

313
 Art. 5, 5, lid 3 Ley 35/1988, de 22 de noviembre 1988, sobre Técnicas de Reproducción Asistida, Boletín Oficial del 

Estado núm. 282 de 24 de noviembre de 1988, 33373. 
314

 V. SAN JULIAN, “Anonymity and assisted reproduction techniques in Spain: a controversial legal principle” in B. FEUILLET-
LIGER, K. ORFALI, en T. CALLUS (eds.), Who is my genetic parent? Donor anonymity and assisted reproduction: a cross-

cultural perspective, Brussel, Bruylant, 2011, (159) 164. 
315

 Portugal: art. 21 Lei n.º 32/2006 de 26 de Julho 2006 da Procriação medicamente assistida, Diário da República n° 143, 
1.a  série, 26 de Julho de 2006, 5245; R. BLAUWHOFF, Foundational facts, relative truths. A comparative law study on 
childrens’s right to know their genetic origins, Antwerpen, Intersentia, 2009, 319 en 336. Slovenië: art. 42, lid 3 Zakon o 
zdravljenju neplodnosti  in postopkih oploditve z biomedicinsko pomo4jo z dne 20. julij 2000, Uradni list, "t. 70/00. 
Spanje: art. 8, lid 3 en 10, lid 3 Ley 35/1988, de 22 de noviembre 1988, sobre Técnicas de Reproducción Asistida, Boletín 

Oficial del Estado núm. 282 de 24 de noviembre de 1988, 33373; V. SAN JULIAN, “Anonymity and assisted reproduction 
techniques in Spain: a controversial legal principle” in B. FEUILLET-LIGER, K. ORFALI, en T. CALLUS (eds.), Who is my 

genetic parent? Donor anonymity and assisted reproduction: a cross-cultural perspective, Brussel, Bruylant, 2011, (159) 
164-165. 
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 C. '-2-,F,4*,4!W2-)*>!1*>K2)!2J!1<;4;4*++,-.!1<-!E*4!1<)*>;DE<J!1<-!)*!)2-2>!

 In vier lidstaten, namelijk in Bulgarije, Polen, Slowakije en Tsjechië blijft, net als in 94.

bovenstaande lidstaten, de donor anoniem. Daarentegen wordt in deze landen niet wettelijk uitgesloten 

dat zijn vaderschap wordt vastgesteld.  

In Bulgarije, Slowakije en Tsjechië is de anonimiteit van de donor letterlijk in een wet verankerd.316 In 

Polen bestaat geen bijzondere wetgeving over MBV, maar de artsen die behandelingen van MBV 

uitvoeren zijn gebonden door hun beroepsgeheim en waarborgen op die manier de anonimiteit van de 

donoren.317 In geen van de vier landen geldt een wettelijk verbod op het vaststellen van het vaderschap 

van de spermadonor en aldus is de anonimiteit van de donor het enige wat het vaststellen van een 

afstammingsband tussen de spermadonor en het donorkind in de weg staat. 

 

 D. UJE*((,-.!<-2-,F,4*,4!F*4!1*>K2)!2J!1<;4;4*++,-.!1<-!E*4!1<)*>;DE<J!1<-!)*!)2-2>!

 In de hiervoor vermelde landen wordt de identiteit van de donor anoniem gehouden. Dit geldt 95.

echter niet in de volledige EU. In Kroatië, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk kan het kind na 

verloop van tijd navraag doen naar de identiteit van de donor. Daartegenover staat wel een verbod tot 

vaststelling van het vaderschap van de donor. Nederland kan in deze groep worden ondergebracht. 

 

In Oostenrijk worden gegevens over de naam van de donor en eventueel zijn geboortedatum, 

nationaliteit en adres, de naam van de wensouders, de datum van het gebruik van het sperma en de 

resultaten van medische testen bewaard.318 Als het kind 14 jaar is, kan hij verzoeken om toegang te 

krijgen tot de bewaarde informatie.319  De donor moet zijn toestemming hebben gegeven tot de 

openbaarmaking van zijn identiteit, anders mogen zijn gameten niet worden gebruikt voor heterologe 

MBV.320 In Kroatië heeft het donorkind vanaf 18 jaar het recht om informatie over zijn verwekking te 

krijgen, informatie over de identiteit van de donor inbegrepen.321 In het Verenigd Koninkrijk kan het 

kind sinds 2005 eveneens op de leeftijd van 18 jaar gegevens over zijn donor opvragen en zo diens 

identiteit te weten komen.322 

                                                        
316

 Bulgarije: art. 132, lid 2 56789 :6 :;<6=>?8 @<.70 8? 10 A=BCD? 2004B. Slowakije: STEERING COMMITTEE ON BIOETHICS, 
Replies to the questionnaire on MAP, 61, 65 en 70. Tsjechië: art. 10 Zákon 373/2011 ze dne 6. listopadu 2011o 
specifick%ch zdravotních sluEbách. 

317
 STEERING COMMITTEE ON BIOETHICS, Replies to the questionnaire on MAP, 13-14, 63, 66 en 87. 

318
 Art. 15, lid 1 Bundesgesetz, mit dem Regelungen über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung getroffen 

(Fortpflanzungsmedizingesetz - FMedG) vom 14 Mai 1992, Bundesgesetzblatt. Nr. 275/1992. 
319

 Art. 20, lid 2 Bundesgesetz, mit dem Regelungen über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung getroffen 
(Fortpflanzungsmedizingesetz - FMedG) vom 14 Mai 1992, Bundesgesetzblatt. Nr. 275/1992; M. NADEMLEINSKY, 
“Tensions between legal, biological and social conceptions of parentage national report for Austria” in I. SCHWENZER (ed.), 
Tensions between legal, biological and social conceptions of parentage, Antwerpen, Intersentia, 2007, (27) 28. 

320
 Art. 13, lid 1 Bundesgesetz, mit dem Regelungen über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung getroffen 

(Fortpflanzungsmedizingesetz - FMedG) vom 14 Mai 1992, Bundesgesetzblatt. Nr. 275/1992. 
321

 Art. 15, lid 1 Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji 18. srpnja 2012. 
322

 Art. 31, lid 3 Human Fertilisation and Embryology Act 1990; T. CALLUS, “From total to partial anonymity: the (r)evolution 
of English law on assisted reproduction techniques” in B. FEUILLET-LIGER, K. ORFALI, en T. CALLUS (eds.), Who is my 

genetic parent? Donor anonymity and assisted reproduction: a cross-cultural perspective, Brussel, Bruylant, 2011, (175) 
183-184. 
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Het feit dat de donor en het donorkind elkaars identiteit kennen betekent niet dat er een 

afstammingsband kan worden vastgesteld tussen hen. Terwijl in Kroatië en het Verenigd Koninkrijk 

geen enkele familieband tussen beiden kan worden vastgesteld,323  wordt in Oostenrijk enkel de 

gerechtelijke vaststelling van het vaderschap uitgesloten.324 

 

 E. UJE*((,-.!<-2-,F,4*,4!W2-)*>!1*>K2)!2J!1<;4;4*++,-.!1<-!E*4!1<)*>;DE<J!1<-!)*!)2-2>!

 Net als in Oostenrijk, Kroatië en het Verenigd Koninkrijk, blijft de donor ook in Finland en 96.

Zweden niet anoniem. Opvallend is dat bij deze landen de vaststelling van het vaderschap van de 

spermadonor niet wettelijk wordt verhinderd, integendeel, er wordt zelfs wettelijk een mogelijkheid 

vermeld om het vaderschap van de spermadonor vast te stellen.  

Hoewel er in Duitsland niet voorzien wordt in een regeling voor het kind om de identiteit van zijn donor 

te kennen noch wettelijk een mogelijkheid wordt gegeven om de spermadonor aan te spreken, hoort 

Duitsland toch het meest binnen deze categorie thuis. Het kind heeft immers in principe recht om de 

identiteit van de donor te kennen325 en wettelijk wordt niet verboden dat een afstammingsband tussen 

donor en kind wordt vastgesteld.326 

 

In Finland kan een donorkind vanaf 18 jaar de identiteit van zijn donor te weten komen.327 Een 

spermadonor moet zijn toestemming geven voor het gebruik van zijn gameten bij alleenstaanden en kan 

hierbij zelf de toestemming geven dat zijn vaderschap zal worden vastgesteld.328 De vaderschapswet 

bevestigt dat bij heterologe MBV bij een alleenstaande vrouw de donor, die hiertoe toestemde, de vader 

van het kind is. Indien een heteroseksueel koppel een beroep deed op een spermadonor, zal de 

wensvader als vader worden vastgesteld.329 

 

In Zweden, het eerste land ter wereld dat de anonimiteit van de spermadonor ophief330, wordt het 

moment waarop het donorkind de identiteit van zijn donor kan opvragen, niet aan vaste leeftijd gelinkt. 

Als het kind voldoende rijp is, zal hij toegang krijgen tot de informatie.331 Er is geen bepaling die 

uitsluit dat de spermadonor vastgesteld kan worden als vader van het kind. Artikel 5, lid 2 van 
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 Kroatië: art. 19, lid 5 Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji 18. srpnja 2012. Verenigd Koninkrijk: art. 28, lid 6, a 
Human Fertilisation and Embryology Act 1990; art. 41, lid 1 Human Fertilisation and Embryology Act 2008. 

324
 Art. 148, lid 4 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, Justizgesetzsammlung Nr. 946/1811. 

325
 Zie supra nr. 76. 

326
 Zie infra nr. 152 e.v. 

327
 Art. 23, lid 1 Laki hedelmöityshoidoista 22.12.2006/1237. 

328
 Art. 16, lid 2 Laki hedelmöityshoidoista 22.12.2006/1237. 

329
 Art. 3a Isyyslaki 5.9.1975/700. 

330
 K. ORFALI, “Assisted reproduction and removal of anonymity in Sweden: between a tradition of transparency and a novel 

status of the child” in B. FEUILLET-LIGER, K. ORFALI, en T. CALLUS (eds.), Who is my genetic parent? Donor anonymity 

and assisted reproduction: a cross-cultural perspective, Brussel, Bruylant, 2011, (247) 247 en 252. 
331

 Hoofdstuk 6, art. 5, lid 1 en hoofdstuk 7, art. 7, lid 1 Lag 2006:351 om genetisk integritet m.m. 
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hoofdstuk 1 van de ouderschapswet stelt zelfs uitdrukkelijk dat de spermadonor gerechtelijk kan 

worden vastgesteld als vader.332 

 

 F. L**-!5*4.*1,-.!

 Dan blijven er nog vier landen over die in geen enkele van bovenstaande categorieën thuishoren 97.

omdat er helemaal niets wettelijk geregeld is over MBV. De wetgever in Cyprus, Ierland, Luxemburg 

en Malta spreekt zich niet uit over de anonimiteit van de donor noch over afstammingsrechtelijke 

gevolgen.333 De fertiliteitscentra en eventuele spermabanken334 moeten zelf hun eigen beleid uitwerken. 

 

In Ierland en Luxemburg zullen in de nabije toekomst regels over de afstammingsrechtelijke gevolgen 

voor de donor worden ingevoerd. In Ierland is er momenteel een wetsvoorstel hangende dat een verbod 

tot vaststelling van het vaderschap van de spermadonor zal inhouden. Ook in het Luxemburgs 

wetsontwerp inzake de hervorming van het afstammingsrecht worden regels over MBV voorzien. Zo 

bepaalt voorgesteld artikel 313, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek dat er geen enkele afstammingsband 

kan ontstaan tussen een spermadonor en het donorkind.335 

 

"!+$!O&.(&>)1(!)1!%&'()*A!,-)./'012A!450165)76!&1!9&2&5'012!

 In België leggen twee bepalingen uit de MBV-wet de afstammingsrechtelijke gevolgen van 98.

heterologe MBV vast. Artikel 27 handelt over de gevolgen na embryodonatie. Artikel 56 herhaalt 

dezelfde regels voor gametendonatie. Beide artikelen zeggen dat, vanaf respectievelijk het moment van 

de implantatie van de gedoneerde overtallige embryo’s of de inseminatie van de gedoneerde gameten, 

de afstammingsregels als bepaald in het Burgerlijk Wetboek in het voordeel spelen van de 

wensouder(s).336 Door dit te stellen wou de wetgever duidelijk maken dat bij afstamming na MBV niet 

de genetische band centraal moet staan, maar wel het gewenste ouderschap.337 

Verder bepalen artikel 27 en 56 MBV-wet dat zowel de donor(en) als de wensouder(s) geen 

rechtsvordering kunnen instellen betreffende de afstamming tussen de donor en het donorkind of 

                                                        
332

 Hoofdstuk 1, art. 5, lid 2 Föräldrabalk 1949:381. 
333

 Cyprus: S. TACK, “Juridische knelpunten bij grensoverschrijdende fertiliteitszorg in Europa” in S. TACK en G. 
VERSCHELDEN (eds.), Medisch begeleide voortplanting in juridisch en ethisch perspectief, Antwerpen, Intersentia, 2014, 
(69) 73, nr. 8; STEERING COMMITTEE ON BIOETHICS, Replies to the questionnaire on MAP, 33, 61 en 65. Ierland: STEERING 

COMMITTEE ON BIOETHICS, Replies to the questionnaire on MAP, 10-11. Luxemburg: STEERING COMMITTEE ON BIOETHICS, 
Replies to the questionnaire on MAP, 13, 86-87. Malta: STEERING COMMITTEE ON BIOETHICS, Replies to the questionnaire 

on MAP, 13, 63 en 66. 
334

 Ierland heeft geen eigen spermabanken, maar werkt met geïmporteerde gameten. 
335

 Art. 1 Projet de loi portant réforme du droit de la filiation, Doc. Parl. Chambres des députes, 25 avril 2013, n° 6568. 
336

 Art. 27, lid 1 en 56, lid 1 MBV-wet. 
337

 H. NYS en T. WUYTS, De wet betreffende de medisch begeleide voortplanting, Antwerpen, Intersentia, 2007, 46, nr. 123; 
H. NYS en T. WUYTS, De wet betreffende de medisch begeleide voortplanting, Antwerpen, Intersentia, 2007, 53, nr. 136; P. 
SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2013, 256, nr. 809; G. VERSCHELDEN, 
Afstamming in APR, Mechelen, Kluwer, 2004, 647, nr. 1185. 
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betreffende de daaruit voortvloeiende vermogensrechtelijke gevolgen.338 Ook in de definities van 

embryodonor, ontvanger van een embryo, donor van gameten en ontvanger van gameten staat te lezen 

dat er geen afstammingsband kan worden vastgesteld tussen de donor en het kind.339 Uit artikel 27 en 

56 MBV-wet en de definities volgt dat alle vorderingen die op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze 

kunnen leiden tot de vaststelling van een afstammingsband t.a.v. de donor dus onontvankelijk zullen 

zijn.340 Beide artikelen gelden zowel bij gebruik van een onbekende donor als voor een bekende 

donor.341 

 

Naast de twee artikelen uit de MBV-wet, is er momenteel één artikel in het Burgerlijk Wetboek die 

handelt over MBV, namelijk artikel 318, §4. Dat artikel verhindert de betwisting van het vaderschap 

van de wensvader. Met de ‘wet houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder’342, zal 

een nieuw hoofdstuk in het Burgerlijk Wetboek worden ingevoegd dat de afstamming van de 

meemoeder regelt t.a.v. het kind dat via MBV werd verwekt bij haar partner. 

 

 Tot 2002 was het Duits afstammingsrecht totaal niet aangepast aan de gevolgen van afstamming 99.

na MBV. De normale afstammingsregels waren van toepassing, wat tot problematische gevolgen kon 

leiden.343 In 2002 werd door het Kinderrechteverbesserungsgesetz een nieuw lid in artikel 1600 BGB  

ingevoerd dat het moeilijker maakt om het vaderschap van de wensvader te betwisten.344
 Op deze regel 

na, is het Duits afstammingsrecht niet aan MBV aangepast. Er is geen wetsbepaling die verbiedt dat een 

afstammingsband tussen donor en donorkind kan worden vastgesteld. 

 

 De Franse wetgever wil dat het bij MBV zo veel mogelijk lijkt alsof er geen donorzaad nodig is 100.

geweest. Zelfs al strookt dit niet met de biologische werkelijkheid, het verwekte kind moet kunnen 

geloven dat zijn juridische ouders ook zijn biologische ouders zijn.345 Deze visie blijkt uit verschillende 

                                                        
338

 Verslag namens de commissie voor de sociale aangelegenheden inzake het wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide 
voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo’s en de gameten, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1440/9, 123-
126; Verslag namens de commissie voor de volksgezondheid, het leefmilieu en de maatschappelijke hernieuwing inzake 
het wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo’s en de 
gameten, Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 51-2567/004, 7-9. 

339
 Art. 2, i, j, p en q MBV-wet. 

340
 H. NYS en T. WUYTS, “De wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige 

embryo's en de gameten”, RW 2007-08, (762) 771, nr. 78; T. WUYTS, “De afstamming na medisch begeleide 
voortplanting” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), De hervorming van het afstammingsrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2007, (287) 316, nr. 532. 

341
 Verslag namens de commissie voor de sociale aangelegenheden inzake het wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide 

voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo’s en de gameten, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1440/9, 126; 
P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2013, 256, nr. 810. 

342
 Wetsontwerp houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder: Tekst verbeterd door de commissie voor de 

justitie, Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 53-3532/003; De wet is reeds bekrachtigd en afgekondigd, maar moet nog in het 
Belgisch Staatsblad verschijnen. 

343
 F. FURKEL, “The identification of gamete donors in the Federal Republic of Germany”, (93) 112. 

344
 Art. 1, 2 Gesetz zur weiteren Verbesserung von Kinderrechten (Kinderrechteverbesserungsgesetz) vom 9. April 2002, 

BGBl. 2002 I, 1239. 
345

 B. BEIGNIER en J. BINET, Droit des personnes et de la famille, Issy-les-Moulinaux, LGDJ-Lextenso éditions, 2014, 329, nr. 
1159. 
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aspecten zoals de anonimiteit van donor, het feit dat enkel heteroseksuele koppels een beroep kunnen 

doen op MBV en de afstammingsgevolgen van MBV.346 De basis van de afstamming na MBV is niet de 

biologische band, maar de wens van de ouders.347 

De ‘lois bioéthiques’ voegden in 1994 twee artikelen over de afstamming na MBV aan de Code civil toe 

die vandaag nog steeds gelden.348 Artikel 311-19 Code civil houdt een verbod in tot vaststelling van een 

afstammingsband tussen de donor en het donorkind. Artikel 311-20 handelt over de afstamming van de 

wensouders waarbij het wensouderschap sterk wordt verankerd.  

 

 Met de wijziging van het afstammingsrecht in 1997 voerde de Nederlandse wetgever ook enkele 101.

bepalingen over MBV in. Artikel 1:200, lid 3 NBW maakte de betwisting van de afstamming van de 

echtgenoot die instemde met MBV onmogelijk voor de moeder en de echtgenoot zelf. Ook werd in 

artikel 1:207, lid 1 NBW de mogelijkheid ingevoerd om het vaderschap van de wensvader gerechtelijk 

vast te stellen. Recent werd de afstamming uitgebreid naar de vrouwelijke echtgenote of partner van de 

moeder en naar de man of vrouw die een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder.349 

Hoewel het Nederlands recht de afstamming van de wensvader of –moeder beschermt, is er geen 

wetsbepaling die letterlijk verbiedt dat er een afstammingsband kan ontstaan tussen de donor en het 

donorkind. Dit is opvallend aangezien de donor in Nederland niet anonimiteit blijft.350 De donor wordt 

wel enigszins beschermd door het gebruik van terminologie als ‘verwekker’ en ‘instemmende 

levensgezel’ in de afstammingsregels.351 Hoe deze terminologie bescherming biedt, komt verder aan 

bod. 

 

"!3$!B&&1!;?1/&1/-/!)1!2&!M-5?K&/&!D1)&!

 Zoals hierboven besproken, kunnen de lidstaten van de EU volgens hun wetgeving over de 102.

anonimiteit van de donor samen met hun regelgeving over de (on)mogelijkheid tot het vaststellen van 

het vaderschap van de spermadonor in zes groepen worden opgedeeld. Van unanimiteit in Europa over 

deze materie kan dus absoluut niet worden gesproken. Wel heeft een kleine meerderheid, namelijk 16 

van de 28 landen352, in zijn wetgeving een al dan niet absoluut verbod op de vaststelling van het 

vaderschap van de spermadonor. In die groep van 16 zitten onder andere België, Frankrijk en 

                                                        
346

 C. ALLONCLE, La procréation médicalement assistée et les droits fondamentaux en droit français et en droit allemand, 
onuitg. doctoraatsthesis Rechten Université Paris II Panthéon-Assas en Universität Regensburg, 2009, 129, nr. 205. 

347
 A. BATTEUR, Droit des personnes, des familles et des majeurs protétés, Parijs, LGDJ, 2012, 236, nr. 475; V. BONNET, 

Droit de la famille, Orléans, Paradigme, 2011, 74, nr. 145. 
348

 Art. 10 loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, JO 30 juillet 1994, 11056.  
349

 Wet van 25 november 2013 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap 
van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie, Stb. 2013, 480; Wet van 27 november 2013 tot 
wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering mede in verband met de evaluatie 
van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap, Stb. 2013, 486. 

350
 Zie supra nr. 75. 

351
 Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel inzake herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van 

adoptie, Kamerstukken II 1995/96, 24 649, nr. 3, 8. 
352

 België, Denemarken, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië Kroatië, Letland, Nederland, Oostenrijk, Portugal, 
Roemenië, Slovenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. 
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Nederland. Duitsland heeft geen wettelijk verbod op de vaststelling van de afstamming van de 

spermadonor.  

 

In de volgende afdelingen wordt geanalyseerd hoe deze specifieke wetgeving samen met het algemeen 

afstammingsrecht in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland wordt toegepast met het oog op het 

mogelijke ontstaan van een afstammingsband tussen de spermadonor en het donorkind. 

 

AFDELING 2:  VOORWAARDE VOOR DE VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING 

VAN DE SPERMADONOR: AFWEZIGHEID VAN DUBBELE OORSPRONKELI JKE 

AFSTAMMING 

 In zowel België353, Duitsland354, Frankrijk355 als Nederland356 geldt het basisbeginsel dat een kind 103.

ten hoogste twee oorspronkelijke juridische ouders kan hebben. In Duitsland en Frankrijk moeten de 

ouders elk van een verschillend geslacht zijn. In Nederland, en in de nabije toekomst eveneens in 

België, kunnen beide ouders ook twee vrouwen zijn. Een erkenning door de donor of gerechtelijke 

vaststelling van het vaderschap van de donor is aldus enkel mogelijk indien er nog geen twee 

oorspronkelijke afstammingsbanden vaststaan ten aanzien van het kind. Daarom wordt hier besproken 

hoe een afstammingsband tussen het kind en zijn wensouder(s) kan ontstaan en of deze kan worden 

betwist om zo een eventuele erkenning of gerechtelijke vaststelling van het vaderschap van de donor 

mogelijk te maken. 

 

"!#$!O&1/@?&2&5!=?52.!0-.?@0.)/;<!7-5)2)/;<&!@?&2&5!

 ‘Mater semper certa est’ geldt zowel in België357, Duitsland358, Frankrijk359 als Nederland360. Er 104.

wordt uitsluitend gekeken naar uit welke vrouw het kind is bevallen en niet naar de genetische band 

tussen de moeder en het kind. 361 De wensmoeder zal dus automatisch de juridische moeder worden van 

het donorkind.  

 

                                                        
353

 F. SWENNEN, Het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 233, nr. 380; Art. 329 BW zoals gewijzigd door 
de ‘wet houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder’ verwijst niet meer naar de vereiste van een 
verschillend geslacht, maar stelt algemeen dat “ten aanzien van een kind niet meer dan twee afstammingsbanden 

uitwerkingen kunnen hebben” (art. 24 wetsontwerp houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder: Tekst 
verbeterd door de commissie voor de justitie, Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 53-3532/003). 

354
 Art. 1593, zin 3, 1594, lid 2 en 1600d, lid 1 BGB; D. COESTER-WALTJER  en J. GERNUBER, Familienrecht, München, 

Verlag C.H. Beck, 2010, 641, nr. 10. 
355

 Art. 316, lid 1 en 320 Code civil. 
356

 Art. 1:204, lid 1, e NBW; art. 1:207, lid 2, a NBW; A. BROEKHUIJSEN-MOLENAAR, “Afstamming” in M. KOENS en A. 
VONKEN (eds.), Personen- en familierecht. Tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 2010, (257) 276; M. VONK, “Het 
afstammingsrecht (titel 11)” in W. SCHRAMA (ed.), Familierecht geschetst, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, (119) 120. 

357
 Art. 312, §1 juncto art. 57, 2° BW. 

358
 Art. 1591 BGB. 

359
 Art. 311-25 Code civil. 

360
 Art. 1:198, lid 1, a NBW. 

361
 P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2013, 218, nr. 662. 
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1. Afstamming van de echtgenoot of geregistreerde partner van de moeder 

 In elk van de vier landen speelt een vaderschapsregel, waardoor de echtgenoot van de moeder 105.

van rechtswege vader wordt. In België362 en Frankrijk363 is dat het geval wanneer het kind wordt 

geboren tijdens het huwelijk of binnen 300 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring van het 

huwelijk. In Duitsland moeten man en vrouw nog gehuwd zijn op het ogenblik van de geboorte opdat 

het vaderschap wordt vastgesteld ten aanzien van de echtgenoot van de moeder of moet het kind 

worden geboren binnen 300 dagen na de ontbinding van het huwelijk door de dood van de man.364
   

In Nederland wordt een man de juridische vader van een kind als hij op het tijdstip van de geboorte 

gehuwd is met de moeder of binnen een termijn van 306 dagen voor de geboorte met de moeder 

gehuwd was. 365  Sinds 1 april 2014 wordt op afstammingsvlak het geregistreerd partnerschap 

gelijkgesteld met het huwelijk.366 Aldus is de hiervoor vermelde regel ook van toepassing op de man die 

een geregistreerd partnerschap met de moeder aanging.367  

In elk van deze gevallen speelt het geen rol dat de echtgenoot of geregistreerde partner niet genetisch 

verwant is met het kind ten aanzien van wie zijn vaderschap komt vast te staan.368 

 

2. Afstamming van de echtgenote of vrouwelijke geregistreerde partner van de moeder in België en 

Nederland 

 Voorlopig speelt de afstamming van rechtswege in België enkel in een heteroseksueel huwelijk. 106.

Bij een huwelijk tussen twee vrouwen zal de echtgenote van de moeder niet van rechtswege een tweede 

juridische moeder worden.369 In de nabije toekomst zal dit wel het geval zijn. Het op 21 januari 2014 

                                                        
362

 Art. 315 BW; Uitzonderingen zijn terug te vinden in art. 316bis BW. Deze uitzonderingen spelen ook in geval een 
wensvader zijn toestemming had gegeven tot het gebruik van MBV (T. WUYTS, “De afstamming na medisch begeleide 
voortplanting” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), De hervorming van het afstammingsrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2007, (287) 326, nr. 547). 

363
 Art. 312 en 311, lid 1 Code civil. 

364
 Art. 1592, 1 en 1593 BGB. 

365
 Art. 1:199, a en b NBW. 

366
 Wet van 27 november 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

mede in verband met de evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap, Stb. 2013, 486; 
artikel IV Besluit van 20 maart 2014, houdende wijziging van het Besluit gezagsregisters mede in verband met de 
uitbreiding van aantekeningen in het gezagsregister en van het Besluit burgerlijke stand 1994 in verband met het juridisch 
ouderschap door geregistreerd partnerschap alsmede vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 
27 november 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering mede in 
verband met de evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap (Stb. 2013, 486), Stb. 
2014, nr. 134. 

367
 Art. 1:199, a NBW. 

368
 BÉNABENT, A., Droit de la famille, Paris, Montchrestien, 2012, 370-373, nr. 878-887; D. COESTER-WALTJER  en J. 

GERNUBER, Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 2010, 640, nr. 7; M. VONK, “Het afstammingsrecht (titel 11)” in 
W. SCHRAMA (ed.), Familierecht geschetst, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, (119) 122; T. WUYTS, “De afstamming na 
medisch begeleide voortplanting” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), De hervorming van het 

afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (287) 322, nr. 542. 
369

 P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2013, 227, nr. 695. 
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ingediende ‘wetsvoorstel houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder’370 werd op 5 

mei 2014 bekrachtigd en afgekondigd.371 Op het moment van het drukken van deze masterproef372, is de 

wet nog niet in het Belgisch Staatsblad verschenen, maar hoogstwaarschijnlijk zal dit nog gebeuren in 

de tweede helft van mei 2014. De wet zal in werking treden op de eerste dag van de zesde maand na de 

bekendmaking, wat betekent dat de wet vermoedelijk op 1 november 2014 in werking zal treden.373 Het 

algemeen principe dat een kind niet meer dan twee oorspronkelijke ouders kan hebben blijft behouden 

en wordt zelfs letterlijk in het Burgerlijk Wetboek opgenomen, maar beide ouders hoeven dus niet 

langer van een verschillend geslacht te zijn.374 

De ‘wet houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder’ voegt in het Burgerlijk 

Wetboek een nieuw hoofdstuk toe in boek I onder titel VII aangaande afstamming. Dit hoofdstuk 2/1 

“Vaststelling van de afstamming van meemoederszijde” 375  formuleert regels van vermoeden van 

meemoederschap, erkenning door de meemoeder en onderzoek naar het meemoederschap.376 Als gevolg 

van nieuw artikel 325/2 BW wordt de vrouw die gehuwd is met de moeder van het kind van rechtswege 

meemoeder onder dezelfde voorwaarden als bij een mannelijke echtgenoot van de moeder. 

 

 In België is de wetgeving over meemoederschap nog niet in werking getreden, in Nederland 107.

gebeurde dit wel al. Sinds 1 april 2014 geldt daar een regeling voor “duomoederschap”377 en moet de 

meemoeder het kind niet langer adopteren opdat zij ook juridische moeder zou kunnen worden.378 

Volgens artikel 1:198, lid 1, b NBW wordt een vrouw moeder van het kind dat verwekt werd met 

kunstmatige donorbevruchting, als die vrouw op het tijdstip van de geboorte gehuwd is of door een 

geregistreerde partnerschap is verbonden met de vrouw uit wie het kind wordt geboren. Hiervoor moet 

door de ‘Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting’ een verklaring worden overgelegd waaruit 

                                                        
370

 Wetsvoorstel houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder, Parl.St. Senaat 2013-14, nr. 5-2445/1. 
371

 http://senaat.be/www/?MIval=/dossier&LEG=5&NR=2445&LANG=nl (consultatie 14 mei 2014). 
372

 14 mei 2014. 
373

 Art. 31 wet houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder, Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 53-3532/3. 
374

 Gewijzigd artikel 329, lid 1 BW: “Ten aanzien van een kind kunnen niet meer dan twee afstammingsbanden uitwerkingen 

hebben” (art. 24 wetsontwerp houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder: Tekst verbeterd door de 
commissie voor de justitie, Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 53-3532/003). 

375
 Art. 8 wetsontwerp houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder: Tekst verbeterd door de commissie 

voor de justitie, Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 53-3532/003. 
376

 Titel VII ‘Afstamming’ van Boek I van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd door de ‘wet houdende de vaststelling van 
de afstamming van de meemoeder’, wordt weergegeven in de bijlage van deze masterproef. 

377
 Wet van 25 november 2013 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap 

van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie, Stb. 2013, 480; Besluit van 20 maart 2014, houdende 
vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de rijkswet van 25 november 2013 tot wijziging van de Rijkswet op 
het Nederlanderschap in verband met de wijziging van Boek 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek betreffende het 
ontstaan van het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie (Stb. 481), Stb. 
2014, nr. 133. 

378
 De adoptieprocedure was wel al soepeler voor de lesbische partner van de vrouw bij wie een kind was verwekt d.m.v. 

kunstmatige donorbevruchting (art. 1:227, lid 4 NBW); Wet van 24 oktober 2008 tot wijziging van Boek 1 van het 
Burgerlijk Wetboek in verband met verkorting van de adoptie-procedure en wijziging van de Wet opneming buitenlandse 
kinderen ter adoptie in verband met adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht tezamen, Stb. 2008, 425. 
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blijkt dat de identiteit van de donor onbekend is voor de vrouw bij wie de kunstmatige 

donorbevruchting heeft plaatsgevonden.379 

Als het kind werd verwekt met het donorzaad van een bekende donor, verkrijgt de echtgenote of 

geregistreerde partner van de moeder niet automatisch het moederschap.380 Zij zal het kind moeten 

erkennen.381 Ook de biologische vader, de voor de wensouders bekende spermadonor, zal het kind 

kunnen erkennen. 382  Aan de moeder wordt dan een keuzemogelijkheid gelaten om ofwel haar 

echtgenote ofwel de bekende zaaddonor de tweede ouder van het kind te laten worden.383  Bij 

heteroseksuele koppels wordt daarentegen de man, ook bij het gebruik van een bekende donor, van 

rechtswege de vader.384 

 

 Aangezien een donorkind in Nederland en in de toekomst in België door het invoeren van de 108.

juridische afstamming van de meemoeder in meer gevallen dan vroeger automatisch twee ouders zal 

hebben, wordt het aantal situaties waarin een spermadonor een vaderschapsband kan vaststellen t.a.v. 

het donorkind beperkter. 

 

 B. 7*45,;4,-.!1<-!)*!<(;4<FF,-.!

1. Betwisting door de juridische vader of meemoeder 

 De afstamming die door het huwelijk werd vastgesteld ten aanzien van de wensouder die 109.

toestemde tot MBV bij zijn of haar echtgenote, of in Nederland ook bij zijn of haar geregistreerde 

partner, wordt wettelijk beschermd in de vier landen. 

 

 Artikel 318, §4 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek stelt dat de vordering tot betwisting van het 110.

vermoeden van vaderschap onontvankelijk is, als de echtgenoot toestemming heeft gegeven tot 

kunstmatige inseminatie of tot een andere daad die de voortplanting tot doel had, tenzij de verwekking 

van het kind hiervan niet het gevolg kan zijn.385 Als de echtgenoot van de moeder had ingestemd met 

het gebruik van donorsperma, kan zijn door het huwelijk met de moeder vastgesteld vaderschap door 

                                                        
379

 Art. 1:198, lid 1, b NBW. 
380

 Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het 
juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie, Kamerstukken II 2011/12, 33 032, 
nr. 3, 7. 

381
 Art. 1:198, lid 1, c NBW. 

382
 Zie infra nr. 155. 
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 Art. 1:199, lid 1, b NBW; Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk 

Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie, 

Kamerstukken II 2011/12, 33 032, nr. 3, 5; A. NUYTINCK, “Afstamming” in M. VAN MOURIK en A. NUYTINCK (eds.), 
Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, Deventer, Kluwer, 2012, (167) 188-189, nr. 185. 
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 Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het 

juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie, Kamerstukken II 2011/12, 33 032, 
nr. 3, 7. 

385
 Art. 318, §4 BW. De woorden “toestemming tot een andere daad die de voortplanting tot doel had” uit art. 318, §4 BW 

laten blijken dat het vaderschap van de man die toestemming gaf aan zijn echtgenote om met een andere man 
geslachtsgemeenschap te hebben met als doel om zwanger te geraken, ook niet kan worden betwist. Op deze hypothese 
wordt in deze masterproef niet verder ingegaan. 
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niemand worden betwist. Een betwisting van het vaderschap ingesteld door de wensvader zal dus 

onontvankelijk zijn.386 Volgens een letterlijke interpretatie van de wet moet de toestemming van de man 

tot MBV gegeven worden op het moment dat de wensouders reeds gehuwd zijn. A. HEYVAERT en G. 

VERSCHELDEN stellen terecht dat het niet zou overeenstemmen met de geest van de wet om artikel 318, 

§4 BW niet toe te passen als de wensouders huwen tussen het moment van de toestemming tot MBV en 

de geboorte van het kind.387 

Indien het vaderschap wordt betwist, zal de verwerende partij in het geding moeten bewijzen dat de 

echtgenoot had toegestemd tot MBV.388 Het argument dat de echtgenoot van de moeder niet de 

biologische vader is, zal niet kunnen opgeworpen worden, aangezien de zaak niet ten gronde zal worden 

behandeld. Het vaderschap kan toch nog betwist worden als de echtgenoot kan aantonen dat de 

verwekking van het kind niet het gevolg is van de daad van verwekking waartoe hij zijn toestemming 

gaf.389 Op die manier kan een man niet gedwongen worden om de vader te worden van het kind die zijn 

echtgenote als gevolg van overspel kreeg.390 

 

Voor de afstamming van rechtswege ten aanzien van de meemoeder geldt een gelijkaardig verbod op 

betwisting van het meemoederschap. Nieuw artikel 325/3, §3 BW vermeldt dat het meemoederschap 

niet kan worden betwist als wordt aangetoond dat de meemoeder voorafgaand aan de verwekking haar 

toestemming heeft gegeven tot kunstmatige inseminatie of tot een andere daad die de voortplanting tot 

doel had, tenzij de verwekking van het kind hiervan niet het gevolg kan zijn.  

 

 Artikel 1600, lid 5 BGB verbiedt dat in Duitsland de echtgenoot van de moeder zijn vaderschap 111.

aanvecht indien het kind door heterologe kunstmatige bevruchting werd verwekt bij zijn echtgenote met 

hun toestemming.391 In artikel 1600, lid 5 BGB wordt enkel ‘kunstmatige bevruchting’ vermeld. Dit 

moet niet restrictief worden geïnterpreteerd tot enkel kunstmatige inseminatie. Alle verwekkingen die 

met medische hulp tot stand gebracht worden vallen onder de betwistingsuitsluiting.392
  

Er moeten enkele uitzonderingen op het betwistingsverbod worden vermeld. Het verbod zal niet gelden 

als de man kan aantonen dat het kind niet verwekt werd door de heterologe MBV waartoe hij zijn 

                                                        
386

 G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch familierecht, Brugge, Die Keure, 2010, 89-90, nr. 207 en 209; G. VERSCHELDEN, 
“Filiation, adoption, autorité parentale et le droit aux relations personnelles en Belgique anno 2007” in I. SCHWENZER (ed.), 
Tensions between legal, biologica land social conceptions of parentage, Antwerpen, Intersentia, 2007, (53) 61, nr. 13. 

387
 A. HEYVAERT, “De nieuwe procreatietechnieken en de afstammingswet van 31 maart 1987”, Vl.T.Gez.1987-88, (227) 235, 

nr. 22; G. VERSCHELDEN, “De betwisting van het vaderschap van de echtgenoot na kunstmatige inseminatie” (noot onder 
Rb. Gent 31 mei 2001), TBBR 2002, (29) 32. 

388
 G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch familierecht, Brugge, Die Keure, 2010, 90, nr. 209. 

389
 Toepassing: Rb. Gent 31 mei 2001, TBBR 2002, 27, noot G. VERSCHELDEN en TGR 2002, 89. In deze zaak werd een 

vordering tot betwisting van het vaderschap van de echtgenoot ontvankelijk verklaard aangezien de toestemming van de 
echtgenoot tot KI niet vaststond.  

390
 G. VERSCHELDEN, Handboek Belgisch familierecht, Brugge, Die Keure, 2010, 91, nr. 210. 

391
 Art. 1600, lid 5 BGB. 

392
 J. VON STAUDINGER, T. RAUSCHER en H. ENGLER, J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 389-389, 

nr. 77; P. GERHARDT, Handbuch des Fachanwalts Familienrecht, Köln, Luchterhand Verlag, 2013, 284, nr. 175. 
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toestemming gaf, maar daarentegen op een andere manier werd verwekt.393 Hierdoor wordt de man niet 

verplicht om vader te worden van het kind dat voortkomt uit overspel van zijn echtgenote. Daarnaast 

kan de echtgenoot aanvoeren dat hij wel instemde met MBV maar niet met heterologe MBV. Als de 

man niet wist dat er donorsperma werd gebruikt, kan de toestemmende man achteraf toch zijn 

vaderschap betwisten.394 Ook als de toestemming gebrekkig was omdat bijvoorbeeld de moeder de 

relatie dreigde te beëindigen als de man niet met heterologe MBV zou toestemmen, kan de afstamming 

toch nog worden betwist.395 

Aangezien de vaderschapsregel enkel telt als de wensouders gehuwd zijn op het ogenblik van de 

geboorte396, kan de initiële wensvader vrij simpel artikel 1600, lid 5 BGB ontwijken door uit de echt te 

scheiden tussen het moment van de toestemming tot MBV en de geboorte. In dat geval zal de 

vaderschapsregel en dus ook artikel 1600, lid 5 BGB niet spelen.397 

 

 In Frankrijk geldt eveneens een regel waardoor het vaderschap van de toestemmende wensvader-112.

echtgenoot niet kan worden betwist.398 Artikel 311-20, lid 2 Code civil vermeldt dat niemand, dus ook 

niet de wensvader zelf, de afstamming kan betwisten, zelfs als er geen bezit van staat is tussen de 

wensvader en het kind.399  

Met twee middelen kan de afstamming toch worden betwist, namelijk als kan aangetoond worden dat 

het kind niet middels MBW werd verwekt of dat de toestemming van de man tot MBV geen uitwerking 

kreeg.400 Als een onvruchtbare man kan aantonen dat zijn vruchtbare partner met wie hij MBV heeft 

toegepast, overspel heeft gepleegd waaruit het kind is voortgekomen, kan hij wel het vastgestelde 

vaderschap betwisten. Deze bewijslast is niet evident gezien de anonimiteit van de donor en het feit dat 

de minnaar van de vrouw geen partij is in de betwistingsprocedure.401 Daarnaast kan de afstamming ook 

nog worden betwist als de toestemming van de initiële wensvader geen uitwerking kreeg. Een 

toestemming tot MBV heeft geen uitwerking in geval van overlijden van één van de wensouders, het 

neerleggen van een verzoekschrift tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed of stopzetten van de 

samenleving voorafgaand aan de inseminatie, IVF of embryotransfer of als de toestemming tijdig werd 

ingetrokken.402  
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 M. ECKEBRECHT, “Abstammung” in H. SCHOLZ, N. KLEFFMANN en S. MOTZER (eds.), Praxishandbuch Familienrecht, 
München, Verlag C. H. Beck, 2009, (Teil Q-1) Teil Q-62, nr. 96; J. VON STAUDINGER, T. RAUSCHER en H. ENGLER, J. von 

Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 394-395, nr. 91. 
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 J. VON STAUDINGER, T. RAUSCHER en H. ENGLER, J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 389, nr. 
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 J. VON STAUDINGER, T. RAUSCHER en H. ENGLER, J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 392, nr. 

82 en 393, nr. 85. 
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 Art. 1592, 1 en 1593 BGB. 
397

 J. VON STAUDINGER, T. RAUSCHER en H. ENGLER, J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 388, nr. 
74. 

398
 Art. 311-20, lid 2 Code civil. 
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 A. BATTEUR, Droit des personnes, des familles et des majeurs protétés, Parijs, LGDJ, 2012, 237, nr. 479; A. BÉNABENT, 

Droit de la famille, Paris, Montchrestien, 2012, 392, nr. 961. 
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 Art. 311-20, lid 2 in fine Code civil. 
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 P. COURBE en A. GOUTTENOIRE, Droit de la famille, Parijs, Dalloz, 2013, 437, nr. 1173. 
402

 Art. 311-20, lid 3 Code civil. 
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Indien geen van beide uitzonderingen spelen, staat de afstamming tussen de wensvader-echtgenoot en 

het kind definitief vast door het louter feit dat de man toestemde tot MBV.403  

 

 De echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner van de moeder die ingestemd heeft met een daad die 113.

de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad, kan in Nederland zijn of haar ouderschap niet 

betwisten. 404  Onder zo’n daad van verwekking valt onder andere kunstmatige inseminatie of 

in-vitrofertilisatie met een onbekende donor.405 Het staat dan ten tijde van de toestemming immers al 

vast dat diegene die instemt niet de biologische ouder van het kind zal zijn.406 Bijgevolg kan de 

wensmoeder- of vader achteraf zijn of haar ouderschap niet betwisten op grond van de afwezigheid van 

biologische band.407 Indien kan aangetoond worden dat de moeder overspel heeft gepleegd, kan het 

ouderschap wel betwist worden.408  

 

 Er valt een duidelijke gelijkenis op te merken in de hierboven vermelde wetsbepalingen. Zowel 114.

de Belgische, Duitse, Franse als Nederlandse wetgever wou voorkomen dat een ouderschapsband na 

heterologe MBV al te makkelijk zou kunnen worden betwist. De toestemming die de echtgeno(o)t(e) of 

Nederlandse geregistreerde partner gaf tot MBV is uitermate belangrijk voor het betwistingsverbod. 

Hieruit blijkt het groot belang van de overeenkomst die wordt gesloten tussen de wensouders en de 

behandelende arts(en).409 Deze overeenkomst vestigt op zich geen afstammingsbanden, maar is wel 

cruciaal als bewijsstuk bij eventuele afstammingsbetwistingen. 

Ook de uitzonderingen op het betwistingsverbod zijn gelijklopend in de vier landen. Indien de 

wensvader of wensmeemoeder overspel van zijn of haar partner kan bewijzen, is hij of zij niet verplicht 

het ouderschap ten aanzien van het overspelig kind a matre op te nemen. Het belang van de 

toestemming leidt er ook toe dat in elk land een gebrek in die toestemming tot opheffing van het 

betwistingsverbod kan leiden. 

 

2. Betwisting door de moeder 

 De hiervoor vermelde artikelen 318, §4 BW, 325/3, §3 BW, 1600, lid 5 BGB, 311-20 lid 2 Code 115.

civil, 1:200, lid 3 NBW en 1:202a, lid 2 NBW houden niet alleen voor de wensvader en Belgische en 
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 Zie supra nr. 41 e.v. 
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Nederlandse meemoeder een verbod in, om zijn of haar ouderschap ten aanzien van een kind dat werd 

verwekt door heterologe MBV waartoe hij of zij instemde, te betwisten. Ook de moeder kan op grond 

van deze bepalingen het ouderschap dat van rechtswege kwam vast te staan ten aanzien van haar 

partner, niet betwisten. 

De uitzonderingen op het betwistingsverbod die door de wensvader kunnen worden ingeroepen410, 

kunnen ook door de moeder worden opgeworpen om de afstamming alsnog te betwisten. Indien de 

moeder bijvoorbeeld kan aantonen dat haar echtgenoot niet zijn voorafgaande toestemming tot MBV 

had gegeven, kan zij wel een ontvankelijke betwisting van het vaderschap instellen.411 

 

3. Betwisting door het kind 

 Art. 318, §4 BW, nieuw art. 325/3, §3 BW en art. 311-20 Code civil vermelden dat niemand het 116.

vaderschap van de wensvader die instemde met MBV kan betwisten, dus ook niet het kind zelf.412 

 

 In tegenstelling tot in België en Frankrijk, is het in Nederland en Duitsland voor het donorkind 117.

wel mogelijk om het ouderschap van de wensouder te betwisten, zelfs als vaststaat dat deze zijn of haar 

toestemming tot heterologe MBV heeft gegeven.  

 

Het kind is in Nederland titularis van een betwisting van het door een huwelijk of geregistreerd 

partnerschap ontstane vaderschap of moederschap.413 Door artikel 1:200, lid 3 NBW noch door artikel 

1:202a, lid 2 NBW wordt het kind uitgesloten om de van rechtswege ontstane afstamming van de 

wensouder na heterologe MBV te betwisten. Het kind is dus niet gehouden door de destijdse 

toestemming van zijn juridische vader of moeder tot MBV. Het is niet omdat de ouders het niet-

biologisch vaderschap of moederschap overeengekomen zijn dat het kind deze overeenkomst ook moet 

aanvaarden. 414 Het kind kan het niet-biologische ouderschap betwisten en zo de mogelijkheid creëren 

dat de donor hem of haar alsnog erkent.415 
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 Zie supra nr. 110-113. 
411

 Toepassing: Cour d’appel de Versailles 17 février 2000, RTD civ. 2000, 310. 
412
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415

 Zie infra nr. 155. 



!

  63 

 Ook in Duitsland wordt het kind de mogelijkheid om het vaderschap van de wensvader-118.

echtgenoot te betwisten, niet ontnomen.416 Artikel 1600, lid 5 BGB vermeldt immers enkel voor de man 

en de vrouw die instemden met MBV een verbod om de vastgestelde afstamming van de wensvader te 

betwisten. De ratio voor het betwistingsverbod voor de vader en moeder is dat de wensouders vooraf 

hun toestemming tot MBV moesten afwegen en beslissen of zij het kind willen of niet. Zonder de 

toestemming van beide partners was het kind nooit verwekt geweest, aldus kan men achteraf zijn 

verantwoordelijkheid niet ontlopen door het vaderschap te betwisten.417
 Het kind heeft daarentegen niet 

gekozen voor de discrepantie tussen de juridische en genetische vaderschap. Een betwistingsverbod 

voor het kind zou een inbreuk zijn op het recht op eigen persoonlijkheid en het recht op kennis over zijn 

afstamming.418
 Het kind kan dan ook de afstamming ten aanzien van zijn niet-biologische juridische 

vader betwisten.
419

  

Zolang het kind minderjarig is, moet hij wettelijk vertegenwoordigd worden.420 Daarbij moet de 

betwisting in het belang van het kind zijn. 421  Er bestaat een reëel risico dat de wettelijke 

vertegenwoordiger misbruik wil maken van het betwistingsrecht van het kind om artikel 1600, lid 5 

BGB te omzeilen. Om deze reden zal betwisting van vaderschap na heterologe MBV doorgaans niet in 

het belang van het kind zijn.422 

 

4. Betwisting door de donor 

 In België en Frankrijk kan een donor het van rechtswege ontstane vaderschap van de wensvader 119.

of Belgische meemoeder niet betwisten.  

 

Als de donor in België het vaderschap van de wensvader of moederschap van de meemoeder betwist, 

zal zijn vordering tweevoudig falen. Ten eerste zal de vordering van de donor mislukken o.b.v. artikel 

318, §4 BW of nieuw artikel 325/3, §3 BW. Niemand, ook niet de donor die zijn vaderschap wil 

opeisen, kan ontvankelijk het vaderschap van de wensvader of moederschap van de meemoeder 
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betwisten indien zij met MBV instemden.423 Ten tweede zal de vordering niet slagen aangezien de 

MBV-wet zegt dat de donor geen rechtsvordering mag instellen om zijn afstamming ten aanzien van het 

donorkind vast te stellen. Een vordering tot betwisting van de afstamming van de echtgeno(o)t(e) van 

de moeder door de man die beweert biologische vader te zijn, kan volgens artikel 318, §5 BW en nieuw 

artikel 325/3, §4 slechts gegrond zijn als zijn vaderschap komt vast te staan. Een rechtsvordering tot 

betwisting van het vaderschap van de wensvader ingesteld door de donor, moet dus ook een vaststelling 

van vaderschap inhouden. Aldus is er sprake van een rechtsvordering met afstammingsrechtelijke 

gevolgen ten aanzien van het donorkind. Deze rechtshandeling is nietig op basis van de MBV-wet.424 

 

In Frankrijk kan de donor de afstamming van de wensvader-echtgenoot niet betwisten. Dit verbod vloeit 

voort uit artikel 311-20, lid 2 Code civil dat stelt dat niemand, dus ook niet de donor, het vaderschap 

van de wensvader die instemde met MBV kan betwisten. 425 

 

 In Nederland en Duitsland kan een donor het ontstane vaderschap of moederschap ook niet 120.

betwisten. Dit verbod vloeit echter niet voort uit artikelen 1:200, lid 3 NBW, 1:202a, lid 2 NBW of 

1600, lid 5 BGB, aangezien deze enkel de moeder en de vader van betwisting uitsluiten. Hierboven 

zagen we dat het kind het van rechtswege ontstane vaderschap of moederschap van de partner van de 

moeder in Nederland en Duitsland wel kan betwisten.426 De donor kan dit daarentegen niet omdat hij 

geen titularis is van een betwistingsvordering tegen het van rechtswege tot stand gekomen ouderschap. 

 

In Nederland kunnen enkel de juridische moeder(s), de juridische vader of het kind zelf het ouderschap, 

dat door het huwelijk of het geregistreerde partnerschap met de moeder werd vastgesteld, betwisten.427 

 

Het Duitse artikel 1600, lid 1 BGB vermeldt vijf betwistingsgerechtigden, namelijk de juridische vader, 

de man die beweert de natuurlijke verwekker te zijn, de moeder, het kind en een bevoegde autoriteit. De 

enige gerechtigde die de spermadonor zou kunnen zijn is de man die op eed zweert het kind zelf te 

hebben verwekt. Het afstaan van gameten kan echter niet beschouwd worden als verwekking, aldus is 

de donor niet gerechtigd om het vaderschap van de wensvader aan te vechten.428 Indien de donor toch 

een procedure zou opstarten zal hij ook moeten aantonen dat er tussen het kind en de juridische 

                                                        
423

 G. VERSCHELDEN, “Filiation, adoption, autorité parentale et le droit aux relations personnelles en Belgique anno 2007” in I. 
SCHWENZER (ed.), Tensions between legal, biologica land social conceptions of parentage, Antwerpen, Intersentia, 2007, 
(53) 61, nr. 13. 

424
 Art. 27, lid 2 en 56, lid 2 MBV-wet. 

425
 Voor de toepassing van art. 311-20, lid 2 zie supra nr. 112. 

426
 Zie supra nr. 117 en 118. 

427
 Art. 1:200, lid 1 NBW; art. 1:202a, lid 1 NBW. 

428
 F. FURKEL, “The identification of gamete donors in the Federal Republic of Germany”, (93) 116; J. VON STAUDINGER, T. 

RAUSCHER en H. ENGLER, J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 396, nr. 94; M. WELLENHOFER, 
Familienrecht, München, Verlag C. H. Beck, 2011, 244, nr. 29. Contra D. COESTER-WALTJER en J. GERNUBER, 
Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 2010, 642, nr. 15. 
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wensvader geen socio-affectieve band bestaat.429 Het zal aan de ouders zijn om aan te tonen dat de 

donor niet de natuurlijke verwekker is, maar enkel de spermadonor.  

 

 C. b2-D+3;,*!

 Uit voorgaande blijkt dat zodra een afstammingsband van rechtswege is vastgesteld tussen het 121.

donorkind en de echtgeno(o)t(e) of partner van de moeder die instemde met heterologe MBV, deze 

quasi onherroepelijk vaststaat. Enkel het donorkind zelf kan in Nederland en Duitsland eventueel het 

ouderschap van de toestemmende wensouder betwisten.430 In alle andere gevallen is een betwisting niet 

mogelijk.  

 

 Hierbij moet een belangrijke nuance worden gemaakt. De onmogelijkheid tot betwisting van de 122.

afstamming uit art. 318, §4 BW, nieuw art. 325/3, §4 BW, art. 1600, lid 5 BGB, art. 311-20 lid 2 Code 

civil, art. 1:200, lid 3 NBW en art. 1:202a, lid 2 NBW zal enkel kunnen spelen indien één van de 

partijen bekend maakt dat het kind middels heterologe MBV werd verwekt.  

Indien, om één of andere reden, geen enkele partij dit opwerpt en de rechter niet op de hoogte is van het 

feit dat het kind middels heterologe MBV werd verwekt, zal het ouderschap kunnen worden betwist 

wegens gebrek aan biologische band en/of gebrek aan bezit van staat.431 

 

"!3$!M56&11)1(!2??5!2&!=&1/>02&5!?L!9&2&5'012/&!@&&@?&2&5!

 A. Y<;4;4*++,-.!1<-!)*!<(;4<FF,-.!

 Zowel in België, Duitsland, Nederland als Frankrijk wordt door de overeenkomst over heterologe 123.

MBV tussen de wensouder(s) en de behandelende arts(en) zelf geen afstammingsbanden gecreëerd. 

Aldus zal de wensvader of meemoeder die geen huwelijk of in Nederland geregistreerd partnerschap 

met de moeder heeft gesloten, het kind moeten erkennen opdat er een afstammingsband zou worden 

vastgesteld. 

 

 In België zal de ongehuwde partner van de moeder het donorkind moeten erkennen, wil hij 124.

juridische vader worden.432  Nieuw artikel 325/4 BW maakt het voor de ongehuwde vrouw die 

toestemde tot de verwekking van een kind middels MBV bij haar partner ook mogelijk om het kind te 

erkennen. 

 

                                                        
429

 Art. 1600, lid 2 BGB. 
430

 Zie supra nr. 117 en 118. 
431

 A. BATTEUR, Droit des personnes, des familles et des majeurs protétés, Parijs, LGDJ, 2012, 237, nr. 479; D. FENOUILLET 
en F. TERRÉ, Droit civil. La Famille, Parijs, Dalloz, 2011, 622-623, nr. 478; N. GALLUS, Le droit de la filiation. Rôle de la 

vérité socio-affective et de la volonté en droit belge, Brussel, Larcier, 2009, 342, nr. 324.  
432

 Art. 319 e.v. BW; H. NYS en T. WUYTS, De wet betreffende de medisch begeleide voortplanting, Antwerpen, Intersentia, 
2007, 54, nr. 137. 
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Opdat de erkenning kan slagen, moeten de vereiste toestemmingen bekomen worden. Is het donorkind 

reeds meerderjarig, dan moet enkel het kind zelf zijn toestemming geven.433 Is het kind nog minderjarig 

en niet ontvoogd dan moet de moeder haar toestemming434 geven en het kind zelf ook als het ouder is 

dan 12 jaar.435 Indien de vereiste toestemmingen voor de erkenning van een minderjarig kind niet 

worden bekomen, kan de aspirant-erkenner machtiging vragen aan de rechtbank om toch het kind te 

mogen erkennen. Hierbij geldt als basisvereiste dat de aspirant-erkenner de genetische vader of moeder 

is van het kind.436  

Bij MBV moeten de afstammingsregels uit het Burgerlijk Wetboek volgens artikel 27, lid 1 en 56, lid 1 

MBV-wet worden geïnterpreteerd in het voordeel van de wensouders. Dit heeft als gevolg dat niet het 

biologisch ouderschap, maar wel het wensouderschap als uitgangspunt worden genomen. 437  De 

wensvader of wensmeemoeder kan aldus machtiging krijgen van de rechtbank met als argument dat hij 

of zij door toe te stemmen tot MBV wenste ouder te worden.438 De wil om ouder te worden blijkt uit de 

overeenkomst die met het fertiliteitscentrum is gesloten. Deze overeenkomst vestigt op zich geen 

afstammingsbanden, maar is dus wel zeer belangrijk in geval de moeder niet de toestemming geeft tot 

de erkenning door de wensvader of wensmeemoeder.439 

 

 Ook de Duitse ongehuwde wensvader moet het kind erkennen opdat een vaderschapsband kan 125.

ontstaan tussen hem en het kind.440 De erkenning zelf kan plaatsvinden zonder toestemmingen, maar om 

gevolgen te creëren moeten de vereiste toestemmingen worden bekomen.441 De moeder van het kind 

moet altijd toestemmen.442 Het kind zelf moet ook toestemmen als de moeder het ouderlijk gezag over 

                                                        
433

 Art. 329bis, §1 BW. 
434

 De wetgever spreekt over de ‘toestemming’ van de moeder, maar bedoelt eigenlijk ‘instemming’. Hierna wordt de 
terminologie van de wetgever gebruikt, hoewel het dus correcter is om van ‘instemming’ te spreken. 

435
 Art. 329bis, §2, lid 1 en 2 BW. 

436
 Art. 329bis, §2, lid 2 BW. 

437
 Brussel (3de kamer) 29 mei 2012, RTDF 2014, 212 en T.Fam 2014, 212 en T.Fam. 2013, (201) 203-204, nr. 7-8, noot U. 

CERULUS; H. NYS en T. WUYTS, De wet betreffende de medisch begeleide voortplanting, Antwerpen, Intersentia, 2007, 54, 
nr. 138; P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2013, 256, nr. 809.  

438
 Verslag namens de commissie voor de sociale aangelegenheden inzake het wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide 

voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo’s en de gameten, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1440/9, 124; 
H. NYS en T. WUYTS, De wet betreffende de medisch begeleide voortplanting, Antwerpen, Intersentia, 2007, 54, nr. 138; T. 
WUYTS, “De afstamming na medisch begeleide voortplanting” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), De 

hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (287) 329, nr. 550; G. VERSCHELDEN, “Afstamming” 
in “Overzicht van rechtspraak familierecht (2007-2011)”, TPR 2012, (1521) 1567-1568, nr. 92.  
Contra N. GALLUS, Le droit de la filiation. Rôle de la vérité socio-affective et de la volonté en droit belge, Brussel, Larcier, 
2009, 347-351, nr. 329-332; J. SOSSON, “Procréations médicalement assistées avec donneur et action en recherche de 
paternité: quelle interprétation donner aux articles 27 et 56 de la loi du 6 juillet 2007?” (noot onder Dinant 5 maart 2009), 
RTDF 2010, (1102) 1107-1108. 

439
 Brussel (3de kamer) 29 mei 2012, RTDF 2014, 212 en T.Fam. 2013, 201, noot U. CERULUS; N. GALLUS, Le droit de la 

filiation. Rôle de la vérité socio-affective et de la volonté en droit belge, Brussel, Larcier, 2009, 334, nr. 314-315; H. NYS 

en T. WUYTS, De wet betreffende de medisch begeleide voortplanting, Antwerpen, Intersentia, 2007, 54, nr. 137-138; P. 
SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2013, 257, nr. 813; G. VERSCHELDEN, 
“Afstamming” in “Overzicht van rechtspraak familierecht (2007-2011)”, TPR 2012, (1521) 1568, nr. 92. 

440
 Art. 1592, 2 BGB. 

441
 D. COESTER-WALTJER  en J. GERNUBER, Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 2010, 607, nr. 42. 

442
 Art. 1595, lid 1 BGB. 
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het kind niet heeft.443 Dit laatste is het geval wanneer het ouderlijk gezag werd ontnomen of wanneer 

het kind meerderjarig is geworden.444 Indien de aspirant-erkenner de nodige toestemming(en) niet 

bekomt kan hij niet bij de rechtbank om een vervangende toestemming vragen.445 De wensvader zal 

zonder de toestemming van de moeder en eventueel ook het kind zijn vaderschap aldus niet kunnen 

vaststellen via erkenning.  

 

 Indien in Nederland een koppel via heterologe MBV een kind krijgt, zal de wensvader of 126.

wensmeemoeder het kind enkel moeten erkennen om een afstammingsband te creëren als deze geen 

huwelijk noch een geregistreerd partnerschap met de moeder heeft afgesloten.446 Indien het kind nog 

geen 16 jaar is, is het vereist dat de moeder haar voorafgaandelijke schriftelijke toestemming geeft. 

Vanaf de leeftijd van 12 jaar moet het kind zelf ook zijn toestemming geven.447 Als het kind dus ouder 

is dan 12 maar jonger dan 16, moeten zowel de moeder als het kind toestemmen. Indien de moeder 

en/of het kind niet willen toestemmen, kan de aspirant-erkenner naar de rechtbank stappen om een 

vervangende toestemming te vragen.448 Als de aspirant-erkenner kan aantonen dat hij heeft ingestemd 

met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg had, kan de rechtbank vervangende 

toestemming enkel afwijzen indien de erkenning niet in het belang van het kind zou zijn.449  

 

Tot voor kort was het voor de wensvader niet mogelijk om vervangende toestemming te vragen. Vóór 

de wetswijziging door de wet van 25 november 2013 450  kon enkel de verwekker vervangende 

toestemming krijgen. Onder verwekker wordt begrepen “de man die samen met de moeder op 

natuurlijke wijze het kind heeft laten ontstaan”.451 De wensvader heeft per definitie niet zelf de daad 
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 Art. 1595,  lid 2 BGB. 
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 P. GERHARDT, Handbuch des Fachanwalts Familienrecht, Köln, Luchterhand Verlag, 2013, 272, nr. 122 en 125; M. 
WELLENHOFER, Familienrecht, München, Verlag C. H. Beck, 2011, 238, nr. 14. 
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 M. ECKEBRECHT, “Abstammung” in H. SCHOLZ, N. KLEFFMANN en S. MOTZER (eds.), Praxishandbuch Familienrecht, 

München, Verlag C. H. Beck, 2009, (Teil Q-1) Teil Q-18, nr. 33; P. GERHARDT, Handbuch des Fachanwalts 

Familienrecht, Köln, Luchterhand Verlag, 2013, 272, nr. 121. 
446

 Art. 1:198, lid 1, c NBW; art. 1:199, c NBW; Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel inzake herziening van het 
afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie, Kamerstukken II 1995/96, 24 649, nr. 3, 8; A. NUYTINCK, 
“Afstamming” in M. VAN MOURIK en A. NUYTINCK (eds.), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en 

erfrecht, Deventer, Kluwer, 2012, (167) 175, nr. 177; M. VONK, “Het afstammingsrecht (titel 11)” in W. SCHRAMA (ed.), 
Familierecht geschetst, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, (119) 123. 
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 Art. 1:204, lid 1, c en d NBW. 
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 Art. 1:204, lid 3 NBW. 

449
 Art. 1:204, lid 4 NBW. 
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 Wet van 25 november 2013 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap 

van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie, Stb. 2013, 480. 
451

 Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel inzake herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van 
adoptie, Kamerstukken II 1995/96, 24 649, nr. 3, 8; Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot Wijziging van Boek 1 
van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan 
door adoptie, Kamerstukken II 2011/12, 33 032, nr. 3, 6; A. NUYTINCK, “Afstamming” in M. VAN MOURIK en A. 
NUYTINCK (eds.), Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, Deventer, Kluwer, 2012, (167) 175, nr. 
177; S. WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, Compendium van het personen- en familierecht, Deventer, Kluwer 
2012, 190, nr. 113. 
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van verwekking verricht, anders was MBV niet nodig geweest. 452  De onmogelijkheid voor de 

wensvader om vervangende toestemming te krijgen, kon tot zeer vervelende situaties leiden aangezien 

deze man ook niet kon overgaan tot gerechtelijke vaststelling van zijn vaderschap. Het instellen van 

deze vaststelling is immers enkel toegelaten door het kind of de moeder.453 Deze wensvader zat dus 

geblokkeerd en kon zijn vaderschap t.a.v. het kind niet vaststellen.454 Voor dit probleem heeft de 

Nederlandse rechter nu gelukkig een oplossing geboden. 

 

 Opdat er tussen het donorkind en de Franse ongehuwde wensvader een afstammingsband zou 127.

bestaan, zal deze laatste het kind moeten erkennen.455 In tegenstelling tot in België, Duitsland en 

Nederland zijn geen toestemmingen vereist voor de totstandkoming van de erkenning.456 De wensvader 

kan dan ook het kind erkennen zonder dat de moeder of het kind hem bij deze rechtshandeling iets in de 

weg kunnen leggen. De moeder wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand wel ingelicht over 

het feit dat de erkenning is gebeurd.457 

 

 B. 7*45,;4,-.!1<-!)*!<(;4<FF,-.!

1. Betwisting door de erkenner 

 In Frankrijk en Duitsland verbiedt de wetgever uitdrukkelijk de betwisting door de wensvader-128.

erkenner. In België en Nederland geldt vermoedelijk ook zo’n verbod, nochtans wordt dit niet steeds 

expliciet door de wetgever gezegd. 

 

 De Belgische erkenner kan in principe zijn of haar erkenning betwisten indien er geen bezit van 129.

staat is tussen het kind en de erkenner.458 Er moet opgemerkt worden dat het absoluut karakter van het 

bezit van staat als grond van niet-ontvankelijkheid na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 maart 

2013 moet worden genuanceerd.459  
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 Zie vroeger artikel 1:204, 3 NBW; S. WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, Compendium van het personen- en 

familierecht, Deventer, Kluwer 2012, 191, nr. 113. 
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 Art. 1:207, lid 1 NBW. 
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 A. BROEKHUIJSEN-MOLENAAR, “Afstamming” in M. KOENS en A. VONKEN (eds.), Personen- en familierecht. Tekst en 

commentaar, Deventer, Kluwer, 2010, (257) 279-280; M. VONK, “Het afstammingsrecht (titel 11)” in W. SCHRAMA (ed.), 
Familierecht geschetst, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, (119) 128. 

455
 Art. 316, lid 1 Code civil. 
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 P. COURBE en A. GOUTTENOIRE, Droit de la famille, Parijs, Dalloz, 2013, 373, nr. 997; D. FENOUILLET en F. TERRÉ, Droit 

civil. La Famille, Parijs, Dalloz, 2011, 428, nr. 468. 
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 Ibid. 
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 Art. 330, §1, lid 1 BW; nieuw art. 325/7, §1, lid 1 BW.  
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 GwH 7 maart 2013, nr. 29/2013; G. VERSCHELDEN, “De hervorming van het afstammingsrecht door het Grondwettelijk 
Hof” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), Ouders en kinderen, Antwerpen, Intersentia, 2013, (1) 55-
62, nr. 69-74. 
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Er geldt geen equivalent van artikel 318, §4 voor wat de erkenning door de wensvader betreft. Een 

betwisting door de erkenner-wensvader lijkt dus in theorie mogelijk.460  Een betwisting van een 

erkenning kan volgens artikel 330 BW bij gebrek aan bezit van staat én als kan worden aangetoond dat 

de erkenner niet de biologische vader is.461 Echter moeten de afstammingsregels worden geïnterpreteerd 

in het voordeel van de wensouders.462  ‘Biologische vader’ moet dus worden geïnterpreteerd als 

‘wensvader’.463 Aldus zal de rechter de betwisting wellicht niet kunnen gegrond verklaren als de 

erkenner zijn toestemming tot de verwekking middels MBV heeft gegeven. Met deze theorie is een 

betwistingsverbod uiteraard minder gegarandeerd dan het betwistingsverbod van de vaderschapsregel 

aangezien hier geen wetsbepaling letterlijk zegt dat de erkenning door de wensvader niet betwist kan 

worden.  

 

Deze gedachtegang wordt bevestigd door de recente ‘wet houdende de vaststelling van de afstamming 

van de meemoeder’. Die wet stelt immers in nieuw artikel 325/7, §2 BW dat een erkenning door de 

meemoeder slechts kan worden betwist indien wordt bewezen dat zij niet heeft toegestemd in de 

verwekking middels MBV en het kind geen bezit van staat heeft ten aanzien van de meemoeder. Deze 

nieuwe wetsbepaling lijkt te bevestigen dat ook bij een erkenning door een wensvader moet worden 

gekeken naar diens toestemming tot MBV, zodat een eventuele betwisting van een erkenning door een 

wensvader of een wensmeemoeder op dezelfde manier wordt beoordeeld. 

 

 Ook in Nederland geldt geen uitdrukkelijk verbod om de erkenning door de wensouder te 130.

betwisten, dus zal de erkenner in principe zijn eerder gestelde rechtshandeling kunnen aanvechten.464 

De basisvereiste voor de vernietiging van de erkenning is dat de erkenner niet de biologische vader of 

moeder is van het kind.465 De wensouder kan dit uiteraard aantonen bij heterologe MBV. Verder moet 

de erkenner bewijzen dat hij of zij door bedreiging, dwaling, bedrog of, tijdens zijn minderjarigheid, 

door misbruik van omstandigheden is bewogen.466 Het lijkt voor de wensouder zeer moeilijk om dit 

laatste te kunnen aantonen. Het feit dat hij of zij instemde met heterologe MBV en nadien het kind 

erkende getuigt immers van een weloverwogen keuze. 
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 G. GENICOT, “La maîtrise du début de la vie: la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée”, JT 
2009, (17) 21. 

461
 Art. 330, §1, lid 1 en §2 BW. 

462
 Art. 27, lid 1 en 56, lid 1 MBV-wet; G. GENICOT, “La maîtrise du début de la vie: la loi du 6 juillet 2007 relative à la 

procréation médicalement assistée”, JT 2009, (17) 21. 
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 Brussel (3de kamer) 29 mei 2012, RTDF 2014, 212 en T.Fam. 2013, (201) 203-204, nr. 7-8, noot U. CERULUS; H. NYS en T. 
WUYTS, De wet betreffende de medisch begeleide voortplanting, Antwerpen, Intersentia, 2007, 54, nr. 138; P. SENAEVE, 
Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2013, 256, nr. 809. 
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 Art. 1:205, lid 1, b en art. 1:205a, lid 1, b NBW. 
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 Art. 1:205, lid 1, aanhef en art. 1:205a, lid 1, aanhef NBW.  
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 Art. 1:205, lid 1, b en art. 1:205a, lid 1, b NBW. 
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 In principe kan de erkenner zelf de erkenning betwisten in Frankrijk en Duitsland.467 Een 131.

erkenner-wensvader kan dit echter niet. Artikel 311-20, lid 2 Code civil en artikel 1600, lid 5 BGB zijn 

niet zoals het Belgisch artikel 318, §4 BW beperkt tot de afstamming van rechtswege ten aanzien van 

de echtgenoot van de moeder, maar gelden voor elke afstamming die tot stand komt tussen het 

donorkind en de man die zijn toestemming gaf tot heterologe MBV waardoor het kind is verwekt.468 

 

2. Betwisting door de moeder 

 Net als bij de betwisting van de erkenning door de erkenner-wensvader zelf, zal een betwisting 132.

van de erkenning door de wensvader die instemde met heterologe MBV door de moeder in Frankrijk en 

Duitsland sowieso niet slagen en in België en Nederland vermoedelijk ook niet. 

 

 Een Belgische moeder kan in principe de erkenning door de vader betwisten indien het kind geen 133.

bezit van staat heeft t.a.v. de erkenner en er bewezen wordt dat de erkenner niet de biologische vader is 

van het erkende kind.469 Echter kan dezelfde redenering uit randnummer 129 hier worden herhaald, 

waaruit volgt dat de betwisting van de erkenning door de wensvader wellicht ongegrond is en de 

betwisting van de erkenning door de meemoeder zeker niet gegrond is indien de wensouder toestemde 

tot MBV. 

 

 Een Nederlandse moeder kan een erkenning waartoe zij moest toestemmen betwisten, als ze kan 134.

aantonen dat haar toestemming aangetast is door een wilsgebrek of door misbruik van omstandigheden 

en indien de erkenner niet de biologische vader of moeder is van het kind.470 De Nederlandse wet sluit 

niet uit dat de betwisting ook kan voor een erkenning door de man of vrouw die instemde tot heterologe 

MBV. Echter lijkt het moeilijk voor de moeder om aan te tonen dat haar toestemming gebrekkig was 

aangezien zij met de wensouder een overeenkomst is aangegaan om samen tot heterologe MBV over te 

gaan en later ook toestemde tot de erkenning. 

  

 Zoals hierboven aangegeven gelden artikel 311-20, lid 2 van de Franse Code civil en 1600, lid 5 135.

van de Duitse BGB niet enkel bij afstamming van de wensvader van rechtswege, maar ook bij 

erkenning door de wensvader.471 De moeder zal dus de erkenning door de wensvader die instemde met 

heterologe MBV niet kunnen betwisten. 

 

 

 

                                                        
467

 Art. 333, lid 1 en art. 334 Code civil; art. 1600, lid 1, 1 BGB. 
468

 Voor de toepassing van art. 311-20, lid 2 Code civil zie supra nr. 112; Voor de toepassing van art. 1600, lid 5 BGB zie 
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 Art. 330, §1, lid 1 en art. 330, §2 BW. 

470
 Art. 1:205, lid 1, c en art. 1:205a, lid 1, c NBW. 

471
 Zie supra nr. 111, 112 en 131. 
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3. Betwisting door het kind 

 In Frankrijk is het zeker en België waarschijnlijk niet mogelijk voor het kind om de erkenning die 136.

de wensvader ten aanzien van hem heeft gedaan, te betwisten. 

 

In België kan het kind in principe vanaf 12 jaar de erkenning betwisten als het geen bezit van staat heeft 

ten aanzien van de erkenner en er bewezen wordt dat de erkenner niet de biologische vader is van het 

kind.472 Dezelfde redenering uit randnummer 129 kan hier gevolgd worden waardoor het kind de 

erkenning door de wensvader wellicht niet kan betwisten en de erkenning door de meemoeder zeker 

niet kan betwisten indien de wensouder toestemde tot MBV. 

 

Een geldige toestemming tot MBV heeft in Frankrijk tot gevolg dat de afstamming tussen het donorkind 

en diegene die zijn toestemming gaf niet kan worden betwist door het kind, ook als de afstamming door 

erkenning tot stand kwam.473  

 

 Het kind zelf kan in Nederland de erkenning betwisten indien de erkenning gedurende zijn 137.

minderjarigheid gebeurde en de erkenner niet zijn biologische vader of moeder is.474 De Nederlandse 

wetgever sluit niet uit dat het kind de erkenning door de man of vrouw die instemde met MBV, betwist. 

Het kind is immers niet gebonden door de toestemming die wensouder voor zijn verwekking aan zijn 

moeder heeft gegeven.475  

 

 Ook in Duitsland wordt het kind de mogelijkheid om dat vaderschap te betwisten niet ontzegd.476 138.

Artikel 1600, lid 5 BGB houdt immers enkel een verbod in voor de moeder en de vader om een 

erkenning van het donorkind door de man die instemde met heterologe MBV, te betwisten. Een 

betwistingsverbod voor het kind zou een inbreuk zijn op het recht op eigen persoonlijkheid en het recht 

op kennis over zijn afstamming.477
 Het kind kan dan ook de afstamming ten aanzien van zijn niet-

biologische juridische vader betwisten.478
  

 

                                                        
472

 Art. 330, §1, lid 1 en 4 en art. 330, §2 BW. 
473

 Art. 311-20, lid 2 Code civil; Voor de toepassing van art. 311-20, lid 2 Code civil zie supra nr. 112. 
474

 Art. 1:205, lid 1, a en art. 1:205a, lid 1, a NBW. 
475

 Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel inzake herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van 
adoptie, Kamerstukken II 1995/96, 24 649, nr. 3, 19-20. 

476
 R. BLAUWHOFF, Foundational facts, relative truths : a comparative law study on children’s right to know their genetic 

origins, Antwerpen, Intersentia, 2009, 334; S. FINK en K. GRÜN, “Der Auskunftsanspruch über die Abstammung des durch 
heterologe Insemination gezeugten Kindes gegen den Arzt” (noot onder OLG Hamm 6 februari 2013), NJW 2013, (1913) 
1914. 

477
 J. VON STAUDINGER, T. RAUSCHER en H. ENGLER, J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 395, nr. 

92. 
478

 Art. 1599, lid 1 BGB; art. 1600, lid 1, 4 BGB; D. COESTER-WALTJER  en J. GERNUBER, Familienrecht, München, Verlag 
C.H. Beck, 2010, 622-623, nr. 101-102; M. WELLENHOFER, Familienrecht, München, Verlag C. H. Beck, 2011, 241, nr. 24 
en 250, nr. 40; D. SCHWAB, Familienrecht, München, Verlag C. H. Beck, 2013, 120, nr. 2. 
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Door de betwisting van het kind wordt de mogelijkheid gecreëerd dat een vaderschapsband tussen de 

donor en het donorkind zal worden vastgesteld.479 De afstamming ten aanzien van de wensvader geldt 

met andere woorden zolang het donorkind geen afstamming wil laten vaststellen ten aanzien van zijn 

biologische vader.480 

 

4. Betwisting door de donor 

 De donor kan in geen van de vier landen de rechtsgeldige erkenning door de wensouder 139.

betwisten. 

In België is dit niet mogelijk, omdat volgens artikel 330, §3 BW en nieuw artikel 325/7, §3 BW de 

vordering tot betwisting van de afstamming via erkenning slechts gegrond is als de afstamming komt 

vast te staan ten aanzien van de betwister die beweert de biologische vader te zijn. Een rechtsvordering 

tot betwisting van de afstamming ingesteld door de donor, zou dus niet enkel een betwisting van de 

afstamming inhouden, maar tevens een vaststelling zijn van zijn vaderschap. Het is voor de donor 

volgens artikel 27, lid 2 en 56, lid 2 MBV-wet niet toegelaten om rechtsvorderingen betreffende de 

afstamming in te stellen. Aldus zou een betwisting van een erkenning door de donor nietig zijn op basis 

van de MBV-wet.  

In Frankrijk verhindert het hiervoor al meerdere malen vermelde artikel 311-20, lid 2 Code civil de 

betwisting door de donor.481 In Nederland482 en vermoedelijk ook in Duitsland483 ten slotte, is de 

spermadonor geen bevoegde titularis om de erkenning te betwisten. 

 

 C. b2-D+3;,*!

 Een erkenning door een wensvader of wensmeemoeder is vrij bestendig eens ze vaststaat. In 140.

België en Nederland zijn de regels over de betwisting van een erkenning door de wensouder wel minder 

duidelijk dan bij afstamming van de wensouder van rechtswege. De enige mogelijkheid tot betwisting 

lijkt de betwisting door het kind in Nederland en Duitsland. 

Net als bij de afstamming van rechtswege, kan een rechter de bijzondere regels over afstamming na 

MBV uiteraard enkel toepassen als hij op de hoogte is van het feit dat het kind door heterologe MBV 

werd verwekt. Indien de betrokken partijen dit niet opwerpen, kan de rechter hier geen rekening mee 

houden en zullen de gewone afstammingsregels spelen.  

 

                                                        
479

 R. BLAUWHOFF, Foundational facts, relative truths : a comparative law study on children’s right to know their genetic 

origins, Antwerpen, Intersentia, 2009, 334; F. FURKEL, “The identification of gamete donors in the Federal Republic of 
Germany”, (93) 115. 

480
 C. ALLONCLE, La procréation médicalement assistée et les droits fondamentaux en droit français et en droit allemand, 

onuitg. doctoraatsthesis Rechten Université Paris II Panthéon-Assas en Universität Regensburg, 2009, 131, nr. 207. 
481

 Voor de toepassing van art. 311-20, lid 2 Code civil zie supra nr. 112. 
482

 Art. 1:205, lid 1 NBW; art. 1:205a, lid 1 NBW; A. BROEKHUIJSEN-MOLENAAR, “Afstamming” in M. KOENS en A. VONKEN 
(eds.), Personen- en familierecht. Tekst en commentaar, Deventer, Kluwer, 2010, (257) 283; zie supra nr. 120. 

483
 Zie supra nr. 120. 
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 De vage bepaling ‘de afstammingsregels spelen in het voordeel van de wensouder(s)’ uit artikel 141.

27, lid 1 en 56, lid 1 MBV-wet zijn niet genuanceerd genoeg zodat ze voor onduidelijkheid zorgen. 

Voor de erkenning door de wensmeemoeder schept de wetgever klaarheid met de ‘wet houdende de 

vaststelling van de afstamming van de meemoeder’. Het is een gemiste kans dat deze wetswijziging niet 

werd aangegrepen om eveneens regels inzake de betwisting van de erkenning door de wensvader nader 

uit te werken. Daarnaast valt ook te betreuren dat de wetgever niet, zoals in Nederland, uitwerkt onder 

welke voorwaarden een wensvader of meemoeder vervangende toestemming tot erkenning van de 

rechtbank kan bekomen. 

 

"!8$!B&5&;<.&')76&!>0/./.&'')1(!>01!<&.!?-2&5/;<0K!>01!2&!=&1/>02&5!?L!@&&@?&2&5!

 A. Y<;4;4*++,-.!1<-!)*!<(;4<FF,-.!

 De wensvader of meemoeder die geen huwelijk of geregistreerd partnerschap met de moeder 142.

heeft, moet het kind erkennen opdat er een afstammingsband zou ontstaan tussen de wensouder en het 

donorkind. Een erkenning blijft echter een vrijwillige handeling en aldus kan de initiële wensouder niet 

gedwongen worden om het kind te erkennen. Wel kan de afstamming ten aanzien van de wensvader in 

België, Frankrijk en Nederland gerechtelijk vastgesteld worden. In Duitsland kan dit niet en kan een 

initiële wensvader dus vermijden dat een vaderschapsband wordt vastgesteld tussen hem en het 

donorkind. 

 

 In België staat bij het onderzoek naar het vaderschap of naar het meemoederschap het bezit van 143.

staat centraal.484 Bij gebreke van bezit van staat wordt bij het onderzoek naar het vaderschap in principe 

naar de biologische band gekeken. 485  Ook hier moeten de afstammingsregels echter worden 

geïnterpreteerd in het voordeel van de wensouders.486  Het kind of zijn moeder kunnen dus een 

vordering instellen om het vaderschap gerechtelijk te laten vaststellen t.a.v. de wensvader. Bij gebreke 

aan bezit van staat kan in de plaats van de genetische band, de toestemming tot heterologe MBV als 

argument worden aangevoerd.487 Als enig verweer kan de initiële wensvader opwerpen dat het kind niet 

verwekt is door de MBV waartoe hij heeft ingestemd.488 

 

Deze theorie wordt bevestigd door de nieuwe bepalingen over het onderzoek naar het meemoederschap. 

Nieuw artikel 325/9, lid 2 zegt uitdrukkelijk dat bij gebreke van bezit van staat de afstamming kan 

worden bewezen door de gegeven toestemming tot MBV door de meemoeder. Indien de vrouw ten 

                                                        
484

 Art. 324, lid 1 BW; nieuw art. 325/9, lid 1 BW. 
485

 Art. 324, lid 2 BW en art. 332quinquies, §3 BW. 
486

 Art. 27, lid 1 en 56, lid 1 MBV-wet. 
487

 Art. 332ter, lid 1 BW; Rb. Dinant 5 maart 2009, RTDF 2010, 1095, noot J. SOSSON; H. NYS en T. WUYTS, De wet 

betreffende de medisch begeleide voortplanting, Antwerpen, Intersentia, 2007, 54-55, nr. 140; G. VERSCHELDEN, 
“Afstamming” in “Overzicht van rechtspraak familierecht (2007-2011)”, TPR 2012, (1521) 1585, nr. 134; T. WUYTS, “De 
afstamming na medisch begeleide voortplanting” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), De hervorming 

van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (287) 330, nr. 552. 
488

 P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2013, 257, nr. 814. 
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aanzien van wie het onderzoek wordt gevoerd kan aantonen dat ze niet toestemde tot MBV of dat de 

verwekking niet het gevolg is van MBV, wijst de rechtbank de vordering af.489 

 

 Als de Franse wensvader het donorkind niet wil erkennen, kan zijn vaderschap gerechtelijk 144.

worden vastgesteld.490 De moeder of voogd van het minderjarig kind kan het onderzoek instellen.491 

Doordat de wensvader toestemde tot MBV kan hij aldus gedwongen worden om zijn vaderschap op te 

nemen. De wetgever wou vermijden dat een wensouder eerst zijn toestemming tot MBV geeft en 

achteraf het ouderschap niet meer zou willen opnemen.492 

Bij de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap in het gemeen afstammingsrecht, kijkt men naar de 

biologische band. Bij MBV wordt niet naar de biologische band gekeken, maar naar de toestemming tot 

MBV.493 Er wordt dus een kunstmatige afstammingsband vastgesteld die niet overeenkomt met de 

biologische werkelijkheid.494 De moeder of het kind kunnen er ook voor opteren om het vaderschap niet 

gerechtelijk te laten vaststellen, maar daarentegen een schadevergoeding te vragen.495 Het feit dat de 

man het kind niet wil erkennen ondanks zijn toestemming tot MBV maakt immers een fout uit die 

schade toebrengt aan het kind en de moeder.496 

 

 De partner van de moeder die instemde met een daad van MBV kan in Nederland achteraf niet 145.

zomaar ontkomen aan zijn ouderschap. De partner kan dan wel weigeren om het kind te erkennen, maar 

de moeder of het kind kunnen het vaderschap van de man hetzij moederschap van de vrouw gerechtelijk 

laten vaststellen. De man of vrouw is dan wel niet de verwekker, maar het feit dat hij of zij als 

levensgezel van de moeder instemde met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan 

hebben gehad is een voldoende grond om zijn of haar ouderschap ten aanzien van het kind van zijn of 

haar (ex-)levensgezel te laten vaststellen.497  

 

 Als de Duitse wensvader niet gehuwd is met de moeder en het kind niet wil erkennen, kan zijn 146.

vaderschap niet gerechtelijk worden vastgesteld.498 Bij gerechtelijke vaststelling zal de rechter immers 
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 Nieuw art. 325/9, lid 3 BW. 
490

 Art. 311-20, lid 5 Code civil. 
491

 Art. 311-20, lid 5 juncto art. 328, lid 1 en 2 Code civil. 
492

 C. BERNARD-XÉMARD, Droit civil. Les personnes. La famille, Paris, Gualino éditions, 2013, 461-462, nr. 1928-1929. 
493

 A. BATTEUR, Droit des personnes, des familles et des majeurs protétés, Parijs, LGDJ, 2012, 237, nr. 478; C. BERNARD-
XÉMARD, Droit civil. Les personnes. La famille, Paris, Gualino éditions, 2013, 462, nr. 1932. 
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 GOUBEAUX, G. en VOIRIR P., Droit civil: Tome 1: Introduction au droit, personnes - famille, personnes protégées, biens - 

obligations, sûretés, Parijs, LGDJ, 2013, 161, nr. 388. 
495

 Art. 311-20, lid 4 Code civil; P. COURBE en A. GOUTTENOIRE, Droit de la famille, Parijs, Dalloz, 2013, 438, nr. 1176; C. 
RENAULT-BRAHINSKY, Droit des personnes et de la famille, Parijs, Gualino, 2012, 207. 
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 V. BONNET, Droit de la famille, Orléans, Paradigme, 2011, 75, nr. 148. 

497
 Art. 1:207, lid 1 NBW; Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel inzake herziening van het afstammingsrecht alsmede 

van de regeling van adoptie, Kamerstukken II 1995/96, 24 649, nr. 3, 8-9; P. VLAARDINGERBROEK, “Moderne 
voortplantingstechnieken, draagmoederschap en het afstammingsrecht” in J. POLAK en C. VAN ZEBEN (eds.), Personen- en 

familierecht, Deventer, Kluwer, 2012, (Titel 1.11. Inl.-15)  Titel 1.11. Inl.-23-Titel1.11 Inl.-24. 
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 Art. 1600d BGB; D. COESTER-WALTJER  en J. GERNUBER, Familienrecht, München, Verlag C.H. Beck, 2010, 641, nr. 10; 
O. PALANDT, Bürgerliches Gesetzbuch, München, Verlag C.H.Beck, 2012, 1902, nr. 1. 
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in de regel een onderzoek naar het biologisch vaderschap instellen.499  Aangezien de wensvader 

genetisch niet verwant is met het kind, zal zijn vaderschap dus niet kunnen worden vastgesteld. 

 

 B. 7*45,;4,-.!1<-!)*!<(;4<FF,-.!

 De gerechtelijke vaststelling wordt uitgesproken bij rechterlijke uitspraak. Deze uitspraak kan in 147.

principe niet meer worden betwist, behalve door gewone en buitengewone rechtsmiddelen. 

 

 C. b2-D+3;,*!

 In Nederland en Frankrijk is het duidelijk dat de afstamming ten aanzien van de partner van de 148.

moeder die instemde met MBV gerechtelijk kan worden vastgesteld. In België maakt de wetgever 

duidelijk dat dit ook het geval is als een meemoeder instemde tot MBV. Het valt te betreuren dat de 

wetgever niet meteen ook heeft duidelijk gemaakt dat ten aanzien van de wensvader het vaderschap ook 

gerechtelijk kan worden vastgesteld. Dit laatste kan nu enkel worden afgeleid door de vage bepaling uit 

artikel 27, lid 1 en 56, lid 1 MBV-wet die zegt dat de afstammingsregels in het voordeel van de 

wensouders moeten spelen.  

 

"!:$!%&/'-).!

 Inzake de plaats van de wetgeving over afstamming na MBV valt op dat België, in tegenstelling 149.

tot Duitsland, Frankrijk en Nederland, bepalingen over de afstamming na MBV buiten het Burgerlijk 

Wetboek heeft opgenomen. Hoewel hierover tijdens de parlementaire voorbereiding discussie was500, 

werden artikel 27 en 56 MBV-wet uiteindelijk uit het Burgerlijk Wetboek gehouden met als reden dat 

deze bepalingen op zich geen afstammingsbanden vestigen, maar eerder aanwijzen hoe de 

afstammingsregels uit het BW moeten spelen.501 Voor de regels over de vaststelling van de afstamming 

van de meemoeder is er wel een plaats voorzien in het Burgerlijk Wetboek.  

 

Om de regels over afstamming na MBV te bundelen, lijkt het mij beter om artikel 27 en 56 MBV-wet 

toch een plaats te geven in het Burgerlijk Wetboek en hierbij de vage bepaling dat de 

afstammingsregels uit het Burgerlijk Wetboek in het voordeel van de wensouders spelen, nader uit te 

werken. Nu is het immers vreemd dat de afstamming voor de meemoeder in detail wordt geregeld in 
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 Art. 177, lid 2 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
vom 17. Dezember 2008,  BGBl. 2008 I, 2586, 2587; M. ECKEBRECHT, “Abstammung” in H. SCHOLZ, N. KLEFFMANN en S. 
MOTZER (eds.), Praxishandbuch Familienrecht, München, Verlag C. H. Beck, 2009, (Teil Q-1) Teil Q-31, nr. 61; M. 
WELLENHOFER, Familienrecht, München, Verlag C. H. Beck, 2011, 240, nr. 21 en 22. 
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 Amendement nr. 148 op het wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de 

boventallige embryo’s en de gameten, Parl.St. Senaat 2005-06, nr. 3-1440/8, 8-9; Amendement nr. 19 op het wetsontwerp 
betreffend de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige gameten, Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 
51-2567/003, 5. 
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 H. NYS en T. WUYTS, De wet betreffende de medisch begeleide voortplanting, Antwerpen, Intersentia, 2007, 45, nr. 122. 
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een hoofdstuk in het Burgerlijk Wetboek, terwijl de afstamming van een wensvader vaag blijft door 

twee artikelen uit de MBV-wet. 

 

 Wat betreft het ontstaan van afstammingsbanden t.a.v. het donorkind kan worden besloten dat  150.

het donorkind in de meeste gevallen reeds een dubbele oorspronkelijke afstamming zal hebben die 

zelden kan worden betwist. Aldus is er niet veel ruimte om een vaderschapsband vast te stellen tussen 

een donor en het donorkind. 

 

In België kunnen zowel heteroseksuele als homoseksuele koppels, gehuwde als ongehuwde koppels en 

alleenstaande vrouwen een beroep doen op MBV.502 Enkel bij een alleenstaande vrouw of bij een 

ongehuwd koppel waarbij de wensvader of wensmeemoeder het kind (nog) niet erkend heeft en zijn of 

haar ouderschap nog niet gerechtelijk is vastgesteld, heeft een donorkind slechts één oorspronkelijke 

afstammingsband. Hetzelfde toepassingsgebied van MBV en dezelfde gevolgen qua afstamming 

kunnen in Nederland gevonden worden.503 In tegenstelling tot in België kan het kind in Nederland de 

afstamming van de niet-biologische wensvader of wensmeemoeder betwisten en zo de mogelijkheid 

creëren dat de donor hem alsnog zou kunnen erkennen. 

 

In tegenstelling tot in België en Nederland, kunnen in Frankrijk enkel heteroseksuele koppels een kind 

krijgen via MBV.504 Dit heeft als gevolg dat een donorkind meestal al een juridische vader zal hebben, 

hetzij de echtgenoot van de moeder, hetzij de wensvader die het kind erkende, hetzij de wensvader van 

wie het vaderschap gerechtelijk werd vastgesteld. Enkel indien de ongehuwde wensvader het donorkind 

(nog) niet erkend heeft en zijn vaderschap nog niet gerechtelijk is vastgesteld, heeft het kind maar één 

afstammingsband. 

Ook in Duitsland kunnen enkel heteroseksuele koppels een beroep doen op MBV505, maar het 

vaderschap van de wensvader kan er niet gerechtelijk worden vastgesteld. Aldus heeft een Duits 

donorkind één enkele oorspronkelijke afstamming indien de niet-gehuwde partner van de moeder het 

kind niet erkent. Bovendien kan het kind, zoals in Nederland, het vastgestelde vaderschap van de niet-

biologische wensvader betwisten. 

 

Naast deze hypotheses, zou een afstamming ten aanzien van een wensouder ook nog rechtsgeldig 

kunnen worden betwist, als er een gebrek in de  toestemming tot MBV kan worden aangetoond.  

 

 De in deze afdeling vermelde bijzondere regels voor MBV zullen enkel gelden indien een rechter 151.

op de hoogte is van het feit dat het kind waarover een vordering wordt ingesteld, verwekt is middels 

MBV. Indien geen enkele partij dit opwerpt, bijvoorbeeld omdat ze voor het kind geheim willen houden 

                                                        
502

 Zie supra nr. 31 en 35. 
503

 Zie supra nr. 32 en 36. 
504

 Art. L2142-1, lid 2 Code de la santé publique; zie supra nr. 33 en nr. 37. 
505

 Zie supra nr. 34 en nr. 38. 
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dat hij met donorzaad werd verwekt, zal de rechter volgens de normale afstammingsregels enkel 

rekening kunnen houden met biologische verwantschap en eventueel bezit van staat en niet met de 

gewenste afstamming. 

 

AFDELING 3:  ERKENNING DOOR DE DONOR  

 Nu we weten wanneer er een “vacature” als juridische ouder openstaat voor de donor kunnen we 152.

nagaan of het voor een donor wel wettelijk toegelaten is om het donorkind te erkennen. 

 

"!#$!H0/./.&'')1(!>01!2&!0L/.0@@)1(!>01!2&!/K&5@02?1?5!>)0!&56&11)1(!

 A. :*!O2-PF2.*+,@?E*,)!122>!)*!)2-2>!2F!E*4!)2-2>?,-)!4*!*>?*--*-!

 In zowel België, Duitsland, als Nederland lijkt een erkenning van het donorkind door de 153.

spermadonor in de praktijk mogelijk te zijn. Enkel in Frankrijk is dit in principe niet toegelaten. 

 

 Een Belgische erkenning is een vrijwillige rechtshandeling met afstammingsrechtelijke 154.

gevolgen.506 Er moet in principe geen rechtsvordering worden ingesteld om een kind te erkennen. De 

donor kan volgens artikel 27, lid 2 en 56, lid 2 MBV-wet geen rechtsvordering instellen betreffende de 

afstamming, maar de MBV-wet verbiedt niet dat de donor vrijwillige rechtshandelingen stelt met 

afstammingsrechtelijke gevolgen. Aldus is het niet uitgesloten dat de donor het donorkind kan 

erkennen. 507 Dit is praktisch ook de enige mogelijkheid. De ambtenaar van de burgerlijke stand of de 

notaris die de erkenning akteert, moet immers niet onderzoeken of het desbetreffende kind door middel 

van heterologe MBV werd verwekt.508  

 

 De Nederlandse wet specificeert niet wie een erkenning mag doen noch wordt uitgesloten dat er 155.

een afstammingsband ontstaat tussen spermadonor en donorkind. De spermadonor kan dan ook het kind 

erkennen.509 

 

 Ook door de Duitse wet wordt een donor niet uitgesloten van de mogelijkheid om het donorkind 156.

te erkennen. Aldus kan de donor het donorkind erkennen.510 
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 H. NYS en T. WUYTS, De wet betreffende de medisch begeleide voortplanting, Antwerpen, Intersentia, 2007, 54, nr. 139; P. 
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 In Frankrijk verbiedt artikel 311-19, lid 1 Code civil dat een donor het donorkind zou erkennen. 157.

Die wetsbepaling stelt dat bij heterologe MBV geen enkele afstamming kan worden vastgesteld tussen 

de donor en het donorkind. Mocht de donor het kind toch erkennen is deze erkenning absoluut nietig.511 

 

Een erkenning door een donor in Frankrijk lijkt echter niet zo absoluut onmogelijk als uit voorgaande 

toelichting kan worden afgeleid. Een erkenning moet gebeuren bij authentieke akte door een ambtenaar 

van de burgerlijke stand of een notaris.512 Deze laatsten zullen niet op de hoogte zijn van het statuut van 

spermadonor van de aspirant-erkenner. De erkenning zal dus in eerste instantie kunnen worden 

vastgelegd. Als dan niemand aanvoert dat de erkenner de spermadonor is en dat zijn erkenning om die 

reden nietig is, blijft de afstammingsband tussen de spermadonor en het donorkind bestaan. 

 

 B. Y*>*,;4*!42*;4*FF,-.*-!122>!)*!*>?*--,-.!)22>!)*!;J*>F<)2-2>!

 Zoals eerder aangegeven behoeft de Franse erkenning geen toestemmingen.513 In Frankrijk zal 158.

een toestemmingsvereiste dus geen belemmering kunnen zijn voor de donor om zijn vaderschapsband 

vast te stellen. In België, Duitsland en Nederland moet de donor echter wel de nodige toestemmingen 

bekomen vooraleer zijn erkenning gevolgen zal hebben. 

 

 Opdat een Belgische erkenning geldig is, moet enkel het meerderjarige kind zelf zijn 159.

toestemming geven.514  Is het kind nog minderjarig en niet ontvoogd dan moet de moeder haar 

toestemming geven en het kind zelf ook als hij ouder is dan 12 jaar.515  

Als de nodige toestemmingen voor de erkenning van een minderjarig kind niet verkregen worden, kan 

de verzoeker in principe de personen van wie de toestemming is vereist, dagvaarden.516 De dagvaarding 

door de donor zal onontvankelijk zijn aangezien hij geen rechtsvordering kan instellen die het ontstaan 

van een afstammingsband tussen hem en het donorkind tot gevolg heeft.517 Het is echter aan diegenen 

die de toestemming weigeren om te bewijzen dat het kind verwekt werd met donorsperma in het kader 

van MBV.518 

 

                                                        
511

 A. BATTEUR, Droit des personnes, des familles et des majeurs protétés, Parijs, LGDJ, 2012, 238, nr. 482; C. BERNARD-
XÉMARD, Droit civil. Les personnes. La famille, Paris, Gualino éditions, 2013, 459-460, nr. 1920-1921; P. BONFILS en A. 
GOUTTENOIR, Droit des mineurs, Parijs, Dalloz, 2008, 125, nr. 219; V. BONNET, Droit de la famille, Orléans, Paradigme, 
2011, 76, nr. 151; G. CORNU, Droit civil. La famille, Parijs, Montchrestien, 2006, 468, nr. 302; P. COURBE en A. 
GOUTTENOIRE, Droit de la famille, Parijs, Dalloz, 2013, 436, nr. 1169; P. COURBE, Droit de la famille, Parijs, Dalloz, 2008, 
391, nr. 408, nr. 934; D. FENOUILLET en F. TERRÉ, Droit civil. La Famille, Parijs, Dalloz, 2011, 814-815, nr. 873. 

512
 Art. 316, lid 3 Code civil. 
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514
 Art. 329bis, §1 BW. 

515
 Art. 329bis, §2, lid 1 en 2 BW; P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2013, 240, nr. 

748. 
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 Art. 329bis, §2, lid 2 BW. 
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 Art. 27, lid 2 en 56, lid 2 MBV-wet. 
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 T. WUYTS, “De afstamming na medisch begeleide voortplanting” in P. SENAEVE, F. SWENNEN en G. VERSCHELDEN (eds.), 
De hervorming van het afstammingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2007, (287) 329, nr. 551. 
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 Een Duitse erkenning zelf kan plaatsvinden zonder toestemmingen, maar om gevolgen te creëren 160.

moeten den vereiste toestemmingen worden bekomen. De moeder van het kind moet altijd 

toestemmen.519 Het kind zelf moet ook toestemmen als de moeder niet het ouderlijk gezag over het kind 

heeft.520 Dit laatste is het geval wanneer het ouderlijk gezag werd ontnomen of wanneer het kind 

meerderjarig is geworden.521 Indien de spermadonor de toestemming van de moeder en eventueel het 

kind niet bekomt, kan hij geen vervangende toestemming vragen aan de rechtbank en zal hij dus niet via 

erkenning een afstammingsband met het kind kunnen ontwikkelen. 522 

 

 Indien de spermadonor in Nederland het kind wil erkennen, moet hij de toestemming krijgen van 161.

de moeder indien het kind nog geen 16 jaar is.523 Vanaf de leeftijd van 12 jaar moet het kind zelf ook 

zijn toestemming geven.524 Indien het kind dus ouder is dan 12 maar jonger dan 16 moeten zowel de 

moeder als het kind toestemmen. Indien aan deze voorwaarden is voldaan, kan om het even wie het 

kind erkennen.525 

 

Indien de spermadonor niet de nodige toestemmingen bekomt, betekent dit niet dat zijn erkenning 

sowieso geen rechtsgevolgen kan hebben. Hij kan immers aan de rechtbank om vervangende 

toestemming vragen.526 Artikel 1:204, lid 3 NBW vermeldt drie voorwaarden die cumulatief moeten 

worden vervuld opdat de rechtbank vervangende toestemming kan geven: (1) De belangen van de 

moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind mogen niet worden geschaad; (2) de evenwichtige 

sociaalpsychologische en emotionele ontwikkeling van het kind mag niet in het gedrang komen; en (3) 

de aspirant-erkenner moet de verwekker van het kind zijn of de biologische vader van het kind die niet 

de verwekker is en in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind. 527  

 

Bij een gebrek aan toestemming van de moeder en/of het kind zal de rechter ingevolge de eerste en 

tweede voorwaarde een belangenafweging moeten maken tussen de belangen van de moeder en het 

kind bij niet-erkenning en het belang en de aanspraak van de spermadonor op erkenning.528 Bij deze 
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 Art. 1595, lid 1 BGB. 
520

 Art. 1595,  lid 2 BGB. 
521

 M. WELLENHOFER, Familienrecht, München, Verlag C. H. Beck, 2011, 238, nr. 14. 
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 M. ECKEBRECHT, “Abstammung” in H. SCHOLZ, N. KLEFFMANN en S. MOTZER (eds.), Praxishandbuch Familienrecht, 
München, Verlag C. H. Beck, 2009, (Teil Q-1) Teil Q-18, nr. 33; P. GERHARDT, Handbuch des Fachanwalts 
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 S. WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, Compendium van het personen- en familierecht, Deventer, Kluwer 2012, 
196, nr. 117; M. VONK, “Het afstammingsrecht (titel 11)” in W. SCHRAMA (ed.), Familierecht geschetst, Nijmegen, Ars 
Aequi Libri, 2009, (119) 123. 
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 Art. 1:204, lid 3 NBW. 
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 Art. 1:204, lid 3 NBW. 
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 HR 16 februari 2001, nr. R00/083HR, NJ 2001, nr. 571, noot J. DE BOER; K. BOELE-WOELKI, W. SCHRAMA en P. 

VLAARDINGERBROECK, Personen- en familierecht. Jurisprudentie 1979-2010, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2010, 123-124. 
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belangenafweging wordt voorrang gegeven aan de belangen van de moeder en het kind.529 Over de 

eerste en tweede voorwaarde zal de rechter discretionair moeten oordelen.  

De derde voorwaarde kan objectiever worden geanalyseerd. De spermadonor zal nooit de verwekker 

zijn van het kind, aangezien hij zelf niet de daad van de verwekking heeft gesteld. De donor zou echter 

kunnen aanvoeren dat hij wel de verwekker is. Als via DNA-onderzoek komt vast te staan dat hij de 

biologische vader is, dan wordt hij vermoed de verwekker te zijn. Het zal dan aan de moeder zijn om 

het tegenbewijs te leveren. Zij zal dit kunnen leveren door aan te tonen dat zij zwanger werd door MBV 

en aldus geen geslachtsgemeenschap met de donor heeft gehad.530  

De donor is wel sowieso de biologische vader van het kind. Opdat de rechtbank vervangende 

toestemming zou kunnen geven zal de donor dus moeten aantonen dat hij in een ‘nauwe persoonlijke 

betrekking’ staat tot het kind. Onder ‘nauwe persoonlijke betrekking’ wordt in Nederland ‘family life’ 

uit artikel 8.1 EVRM begrepen.531 Dit zou de onbekende donor kunnen aantonen als hij ingevolge de 

‘wet donorgegevens kunstmatige bevruchting’ in contact is gekomen met het donorkind en een nauwe 

persoonlijke band met het kind heeft opgebouwd. 

Eens de donor de vereiste toestemmingen of een vervangende toestemming heeft bekomen zal zijn 

erkenning geldig zijn en zal dus een afstamming worden vastgesteld tussen hem en het donorkind. 

 

Opmerkelijk is dat vóór de wetswijziging met de wet van 25 november 2013532 het voor een donor niet 

mogelijk was om vervangende toestemming van de wetgever te bekomen. Toen gold immers de vereiste 

dat de aspirant-erkenner de verwekker van het kind moest zijn.533 De donor is wel de biologische vader 

van het kind, maar hij verwekte het kind niet op natuurlijke wijze bij de moeder en wordt dus niet als 

verwekker beschouwd.534 Dat de Nederlandse wetgever het nu ook mogelijk heeft gemaakt dat de 

biologische vader, die niet de verwekker is van het kind, vervangende toestemming kan krijgen, is 

bewust gekozen. De wetgever wou het namelijk in navolging van de rechtspraak mogelijk maken dat de 

bekende zaaddonor die een nauwe persoonlijke band heeft met het kind om vervangende toestemming 

voor erkenning kan verzoeken.535 In principe werd niet beoogd dat de onbekende zaaddonor op deze 

manier ook het kind zou kunnen erkennen. Als de onbekende zaaddonor echter kan aantonen dat hij een 

nauwe en persoonlijke band met het donorkind heeft en voldoet aan de twee andere voorwaarden uit 
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531
 A. NUYTINCK, “Afstamming” in M. VAN MOURIK en A. NUYTINCK (eds.), Personen- en familierecht, 

huwelijksvermogensrecht en erfrecht, Deventer, Kluwer, 2012, (167) 188, nr. 185. 
532

 Wet van 25 november 2013 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap 
van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie, Stb. 2013, 480. 

533
 Art. 1:204, lid 3 in fine NBW zoals het gold voor 1 april 2014. 

534
 Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel inzake herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van 

adoptie, Kamerstukken II 1995/96, 24 649, nr. 3, 8. 
535

 Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het 
juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie, Kamerstukken II 2011/12, 33 032, 
nr. 3, 8 en 17; HR 24 januari 2003, nr. R02/007HR, NJ 2003, nr. 386, noot J. DE BOER; NUYTINCK, A. “Afstamming” in A. 
NUYTINCK en M. VAN MOURICK (eds.), Personen- en familierecht, Deventer, Kluwer, 2012, (167) 189, nr. 185. 



!

  81 

artikel 1:204, lid 3 NBW, zal de rechtbank aan hem een vervangende toestemming moeten geven. De 

rechter zal moeten nagaan of de moeder bij de weigering van haar toestemming geen enkel te 

respecteren belang heeft.536 

 

 Als de donor het kind heeft kunnen erkennen met de vereiste toestemmingen is er volledig 162.

rechtsgeldig een vaderschapsband vastgesteld tussen de donor en het donorkind.537 Mijns inziens is het 

gerechtvaardigd dat er op deze wijze een afstammingsband kan worden gecreëerd tussen de donor en 

het donorkind. Het lijkt onbillijk om de mogelijkheid tot het vaststellen van een afstammingsband te 

ontzeggen terwijl alle partijen hiermee akkoord zijn.   

 

"!+$!%&.=)/.)1(!>01!2&!&56&11)1(!2??5!2&!/K&5@02?1?5!

 De vraag is nu in welke mate een tot stand gekomen erkenning door de spermadonor zal kunnen 163.

worden betwist. In Frankrijk kan de erkenning nog worden betwist omdat deze sowieso niet 

rechtsgeldig tot stand gekomen is. In België, Duitsland en Nederland daarentegen is de erkenning door 

de donor op één Belgische uitzondering na, onbetwistbaar. 

 

 Als de erkenning door de spermadonor zou slagen in Frankrijk, is de betwisting zeer simpel. Om 164.

het even welke partij moet artikel 311-19, lid 1 Code civil opwerpen. Als dan wordt bewezen dat de 

erkenner de donor is, zal de erkenning nietig verklaard worden.538 

 

 Om volgens de Belgische wet een erkenning te kunnen betwisten, is ten eerste vereist dat er geen 165.

bezit van staat is tussen de erkenner en het kind.539 Als er dus bezit van staat is ontstaan tussen de donor 

en het kind, kan de juridische afstammingsband in principe niet meer worden betwist.540 

 

Indien er geen bezit van staat is, kunnen de spermadonor-erkenner, diegene(n) die hun toestemming 

hebben gegeven voor de erkenning en de man die het vaderschap opeist, de erkenning betwisten.541 

Opdat de betwisting gegrond zou zijn, is het noodzakelijk dat wordt bewezen dat de erkenner niet de 
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biologische vader is van het kind.542 Dit zal echter nooit kunnen worden bewezen ten aanzien van de 

spermadonor-erkenner aangezien hij sowieso de biologische vader is.  

De enige persoon die mijns inziens wel de erkenning door de donor kan betwisten, is de initiële 

wensvader. 543  Ten eerste moet hij geen wilsgebrek aantonen bij de toestemming tot erkenning 

aangezien hij deze, in tegenstelling tot de moeder en eventueel het kind, niet heeft moeten geven.544 Ten 

tweede kan worden ingeroepen dat de afstammingsregels in het voordeel van de wensouders moeten 

spelen.545 Aldus zal de wensvader kunnen inroepen dat 330, §2 moet worden geïnterpreteerd volgens 

het wensouderschap. Op die manier kan de wensvader dan het vaderschap van de donor betwisten zodat 

hijzelf zijn vaderschap kan opnemen.546 

De onbetwistbaarheid voor de moeder en het kind kan onbillijk lijken, maar er mag niet worden 

vergeten dat de moeder en/of het kind wel degelijk hun voorafgaande toestemming hebben gegeven om 

de erkenning tot stand te laten komen.  

 

 In Duitsland kan diegene die het kind heeft erkend, de moeder, het kind of de wensvader de 166.

erkenning door de donor in principe betwisten.547 Er moet worden aangetoond dat de erkenner niet de 

vader is van diegene die hij erkende.548 Hiertoe onderzoekt men of de erkenner biologisch verwant is 

met het kind.549 Aangezien de donor sowieso de biologische vader van het donorkind is, kan de 

erkenning niet worden betwist.  

 

 In Nederland kan een erkenning worden vernietigd op verzoek van het kind, de erkenner, de 167.

moeder of het openbaar ministerie. De basisvereiste voor de vernietiging is dat de erkenner niet de 

biologische vader is van het kind.550 Aangezien de donor zonder twijfel de biologische vader is, zal zijn 

erkenning niet kunnen worden betwist eens die vaststaat. 
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AFDELING 3:  GERECHTELI JKE VASTSTELLING VAN HET VADERSCHAP VAN DE 

DONOR 

 Als een kind nog geen dubbele oorspronkelijke afstamming heeft en de donor erkent het kind 168.

niet, zou er eventueel via gerechtelijke vaststelling een afstammingsband tussen donor en donorkind 

kunnen worden gecreëerd. Dit zou betekenen dat de donor tegen zijn wil de juridische vader van het 

kind zou kunnen worden. In België, Frankrijk en Nederland wordt dit echter door de wet verhinderd.  

 

 In België kan door of tegen de donor geen rechtsvordering betreffende de afstamming worden 169.

ingesteld volgens artikel 27, lid 2 en 56, lid 2 MBV-wet. Aldus kan de donor zijn vaderschap niet 

gerechtelijk laten vaststellen t.a.v. het donorkind, maar ook omgekeerd kan het donorkind of zijn 

moeder de donor niet via de gerechtelijke vaststelling juridisch vader laten worden. Diegene die deze 

grond van niet-ontvankelijkheid opwerpt moet wel aantonen dat het kind via MBV verwekt kan zijn.551 

 

 Artikel 311-19, lid 1 van de Franse Code civil stelt duidelijk dat geen enkele afstammingsband 170.

kan worden vastgesteld tussen de donor en het verwekte kind. Deze regel sluit niet enkel een erkenning 

door de donor uit, maar ook dat het vaderschap gerechtelijk zou worden vastgesteld t.a.v. de donor. 

Indien er toch gerechtelijke vaststelling zou worden ingesteld, is deze onontvankelijk. Het kind of zijn 

moeder zullen de spermadonor dus niet kunnen verplichten om zijn juridisch vaderschap op te 

nemen.552 Door het Franse Grondwettelijk Hof werd overigens gesteld dat het niet ongrondwettelijk is 

om te verhinderen dat er een afstammingsband kan worden vastgesteld tussen het donorkind en zijn 

donor.553 

 

 In Nederland kan de donor zelf zijn vaderschap niet gerechtelijk laten vaststellen t.a.v. het 171.

donorkind aangezien enkel de moeder en het kind zelf bevoegd zijn om een verzoek tot gerechtelijke 

vaststelling van het vaderschap in te stellen.554 

 

Ook de moeder en het kind zelf kunnen geen gerechtelijke vaststelling van het vaderschap ten aanzien 

van de donor instellen. Gerechtelijke vaststelling kan enkel worden ingesteld tegen de verwekker555 of 
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de levensgezel van de moeder die instemde met een daad die de verwekking tot gevolg kon hebben en 

de donor is geen van beide.556  

In de aanloop naar de wet op het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder heeft 

men er duidelijk van afgezien om gerechtelijke vaststelling van vaderschap van de donor mogelijk te 

maken. Waar men voor erkenning wel de mogelijkheid creëerde om een vaderschapsband vast te stellen 

tussen donor en kind, wou men een gedwongen vaderschap van de donor niet mogelijk maken, ook niet 

ten aanzien van de bekende donor.557 

 

Het is echter niet ondenkbaar dat de moeder en/of het kind voor de rechter aanvoeren dat de donor de 

natuurlijke verwekker is. Indien zij op basis van feiten en omstandigheden kunnen aannemelijk maken 

dat de donor de verwekker is, wat zeer moeilijk lijkt, kan de rechter een DNA-test toestaan.558 Uit die 

test zal dan blijken dat de donor de biologische vader is van het kind. De biologische vader wordt 

vermoed de verwekker te zijn.559 Hierdoor kan de donor in een netelige situatie komen omdat hij zélf 

moet bewijzen dat hij wel degelijk enkel de donor is en geen verwekker.560 Hiertoe kan de donor de 

overeenkomst die de donor met het fertiliteitscentrum had voor zijn spermadonatie aanvoeren.561 

 

 Als het Duits kind geen juridische vader heeft, doordat de moeder met niemand was gehuwd op 172.

het tijdstip van de geboorte en niemand het kind heeft erkend of doordat een vastgesteld vaderschap 

succesvol werd betwist, riskeert de donor volgens het Duits recht dat zijn vaderschap gerechtelijk wordt 

vastgesteld.562 Als het kind of de moeder een vordering tegen de donor instellen563
, zal via bloedstalen 

                                                        
555

 De verwekker van een kind is de man die samen met de moeder op natuurlijke wijze het kind heeft laten ontstaan 
(Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel inzake herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van 
adoptie, Kamerstukken II 1995/96, 24 649, nr. 3, 8). 
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 Art. 1:207, lid 1, aanhef NBW; P. VLAARDINGERBROEK, “Moderne voortplantingstechnieken, draagmoederschap en het 
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Deventer, Kluwer 2012, 191, nr. 113. 
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 HR 22 september 2000, nr. R99/165HR, NJ 2001, nr. 647, noot J. DE BOER; M. VONK, “Het afstammingsrecht (titel 11)” in 

W. SCHRAMA (ed.), Familierecht geschetst, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2009, (119) 129; M. VONK, “Titel 11 Afstamming” 
in S. WORTMANN (ed.), Wet en rechtspraak: Personen- en familierecht: Burgerlijk Wetboek, Deventer, Kluwer, 2009, 
(190) 191-192; S. WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, Compendium van het personen- en familierecht, Deventer, 
Kluwer 2012, 201, nr. 119. 
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 A. BROEKHUIJSEN-MOLENAAR, “Afstamming” in M. KOENS en A. VONKEN (eds.), Personen- en familierecht. Tekst en 

commentaar, Deventer, Kluwer, 2010, (257) 287; S. WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, Compendium van het 
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onderzocht worden of de betrokkenen genetisch verwant zijn. Alle betrokkenen zijn wettelijk verplicht 

om aan dit onderzoek mee te werken.
564

 Eens dat vaststaat dat de betrokkenen genetisch verwant zijn, 

zal de rechtbank het vaderschap vaststellen.565 

De ratio waarom het in Duitsland in tegenstelling tot de andere landen mogelijk blijft om het 

vaderschap van de donor gerechtelijk vast te stellen kan gezocht worden in de Duitse traditie van 

transparantie in het familierecht waarbij genetische verwantschap een cruciale rol speelt.566 

 

AFDELING 4:  CONCLUSIE 

 In dit hoofdstuk werd geanalyseerd of er al dan niet een afstammingsband kan worden 173.

vastgesteld tussen een spermadonor en het donorkind dat met diens gameten werd verwekt. Er kan 

worden besloten dat er wel degelijk een afstammingsband kan ontstaan tussen een donor en het 

donorkind, maar dit niet vanzelfsprekend zal zijn.  

Opdat een afstammingsband zou kunnen ontstaan, mag het kind nog geen dubbele oorspronkelijke 

afstamming hebben, wat in veel situaties wel het geval zal zijn. Bovendien worden de mogelijkheden 

tot vaststelling van een afstamming nog op andere manieren bemoeilijkt. België heeft in zijn wet inzake 

MBV twee bepalingen opgenomen die verhinderen dat een afstamming kan ontstaan tussen een donor 

en het donorkind. België staat hierbij zeker niet alleen, want 16 van de 28 Europese lidstaten hebben in 

hun wetgeving een al dan niet absoluut verbod op de vaststelling van het vaderschap van de 

spermadonor. Bij deze 16 landen zitten ook Frankrijk en Nederland. Daar waar Frankrijk een absoluut 

verbod oplegt, blijft in Nederland en België een erkenning door de donor mogelijk. In alle drie de 

landen is gerechtelijke vaststelling van het vaderschap van de donor wel uitgesloten. In Duitsland wordt 

geen verbod opgelegd waardoor zowel een erkenning als een gerechtelijke vaststelling van het 

vaderschap kunnen leiden tot de vaststelling van het vaderschap van de spermadonor. 

 

 Terecht is het in België verboden om gerechtelijk het vaderschap van de donor ten aanzien van 174.

het donorkind vast stellen. Bij spermadonatie is het immers absoluut niet het doel dat spermadonor een 

juridische vaderrol zou opnemen. Daarentegen blijft erkenning door de donor mogelijk indien de 

moeder en/of het kind hiervoor hun toestemming geven. Het is positief dat de wetgever de erkenning 

niet uitsluit. Indien alle partijen akkoord gaan met erkenning, hoeft de erkenning immers niet verboden 
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te worden. Mijns inziens hebben we in België dus een evenwichtige regelgeving omtrent de 

afstammingsgevolgen van MBV. Het enige minpunt is dat de wetgever vaag blijft over de afstamming 

van de wensvader.  
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HOOFDSTUK 4 

EVALUATIE VAN DE BELGISCHE (ON)MOGELIJKHEID TOT VASTSTELLING 

VAN HET VADERSCHAP VAN DE SPERMADONOR NA MBV O.B.V. DE 

GRONDRECHTEN 

 

 In het vorige hoofdstuk werd de (on)mogelijkheid van de vaststelling van het vaderschap van de 175.

spermadonor besproken volgens de huidige wetgeving. Er werd duidelijk gemaakt dat het volgens het 

Belgische recht niet absoluut onmogelijk is dat een afstammingsband wordt vastgesteld tussen een 

spermadonor en het donorkind, maar dat artikel 27, lid 2 en 56, lid 2 MBV-wet dit toch in vele gevallen 

verhindert. In dit hoofdstuk wordt nagegaan of deze twee artikelen uit de MBV-wet al dan niet strijdig 

zijn met de grondrechten inzake afstamming die liggen vervat in het Internationaal Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind (IVRK), het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en 

de fundamentele vrijheden (EVRM) en de Belgische Grondwet.  

 

Vooreerst wordt nagegaan of de artikelen uit de MBV-wet die de afstamming tussen de donor en het 

donorkind verhinderen, conform het IVRK zijn (afdeling 1). Daarna wordt de beperking uit artikel 27, 

lid 2 en 56, lid 2 MBV-wet geanalyseerd in het licht van het recht op respect voor het privé- en 

gezinsleven. Dit recht wordt zowel door artikel 8 EVRM als door artikel 22 Gw. gewaarborgd. Eerst 

wordt aan de hand van de rechtspraak van het EHRM nagegaan welke rechten inzake afstamming 

tussen een spermadonor en zijn donorkind liggen vervat in artikel 8 EVRM (afdeling 2). Vervolgens 

wordt op basis van de jurisprudentie van het Grondwettelijk Hof nagegaan hoe artikel 22 Gw. al dan 

niet in samenhang met artikel 8 EVRM concreet door het Grondwettelijk Hof wordt getoetst. Hieruit 

wordt afgeleid of het verbod op het instellen van een vordering met de afstamming van de spermadonor 

tot gevolg, al dan niet grondwetsconform is (afdeling 3). Als slotstuk wordt een conclusie gevormd 

(afdeling 4). 

 

AFDELING 1:  INTERNATIONAAL VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN HET 

KIND 

 Artikel 7.1 van het IVRK houdt onder meer in dat ieder kind het recht heeft om, voor zover 176.

mogelijk, zijn ouders te kennen en door hen te worden verzorgd. Uit deze rechten kan impliciet afgeleid 

worden dat het kind het recht heeft om een afstammingsband vast te stellen ten aanzien van zijn beide 

ouders.567 De vraag is nu wie, bij dit recht om een afstammingsband vast te stellen, onder ‘ouders’ moet 

worden begrepen indien het kind werd verwekt door heterologe MBV. 

                                                        
567

 J. GERLO, Personen- en familierecht, Brugge, Die Keure, 2003, 31, nr. 69; P. SENAEVE, “Recente ontwikkelingen inzake 
het afstammingsrecht” in P. SENAEVE (ed.), Personen- en Familierecht in Themis, Brugge, Die Keure, (5) 20-21, nr. 44; G. 
VERSCHELDEN, Afstamming in APR, Mechelen, Kluwer, 2004, 439, nr. 765. 



!

  88 

 Nergens in het IVRK vinden we een antwoord op de vraag wie met ‘ouders’ wordt bedoeld. 177.

Nochtans kunnen verschillende soorten ouders in aanmerking komen die niet noodzakelijk dezelfde 

personen zijn, zoals de genetische ouders, de geboorteouders, de wettelijke ouders en de sociale 

ouders.568  Veel auteurs vermelden dat voor het recht om je ouders te kennen, het begrip ‘ouders’ ruim 

moet worden geïnterpreteerd zodat het kind het recht heeft om bij MBV zowel zijn wensouders als zijn 

donor(en), genetische ouders dus, te kennen.569 

 

 Voor het recht om door de ouders te kunnen worden verzorgd en een afstamming vast te stellen, 178.

moet het begrip ‘ouders’ daarentegen restrictief worden geïnterpreteerd. Het kind kan immers niet 

oneindig veel afstammingsbanden vaststellen. Inzake MBV is de hamvraag of uit artikel 7.1 IVRK voor 

het kind enkel het recht voortspruit om een afstammingsband vast te stellen t.a.v. zijn wensouders of 

ook het recht inhoudt om een afstamming vast te stellen t.a.v. zijn donor(en). 

 

M.i. moet voor het recht op zorg en afstamming onder ‘ouders’ in de eerste plaats de wensouders 

worden begrepen. Zij zijn immers de personen die in principe de zorg voor het kind willen opnemen. 

Een donor is slechts een genetische ouder voor wie zorgen voor het kind niet het doel is van zijn 

donatie. Deze visie strookt ook met het doel van de rechten uit artikel 7 IVRK. Dat artikel wil immers 

in het belang van het kind verhinderen dat het kind een gebrek zou hebben aan kennis over zijn 

afstamming als deel van zijn identiteit of een gebrek zou hebben aan een familiale omgeving.570 Indien 

het kind wordt opgevoed in de familiale omgeving van het wensgezin, is het m.i. niet in strijd met 

artikel 7.1 IVRK dat het voor een donor niet mogelijk is om een afstammingsband vast te stellen t.a.v. 

het kind. Een arrest van het Arbitragehof uit 2011 bevestigt deze visie door te stellen dat artikelen 3.1 

en 7.1 IVRK niet het recht impliceren om een andere band van afstamming vast te stellen dan diegene 

die reeds bestaat o.b.v. het huwelijk van de ouders.571  
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februari 2003, nr. 42326/98, Odièvre t. Frankrijk), TBBR 2003, (407) 409, nr. 8. 
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“Article 7: The Right to Birth Registration, Name and Nationality, and the Right to Kno wand Be Cared for by Parents” in 
A. ALEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, F. ANG, E. BERGHMANS en M. VERHEYDE (eds.), A Commentary on the 
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 Artikel 7.1 IVRK bepaalt dat het kind het recht heeft om, voor zover mogelijk, door zijn ouders te 179.

worden verzorgd. De bewoording ‘voor zover mogelijk’ laat in principe niet toe dat een onmogelijkheid 

door een wet wordt gecreëerd.572 De artikelen 27, lid 2 en 56, lid 2 MBV-wet verhinderen dan wel dat 

een vordering tot het vaststellen van een afstammingsband t.a.v. de spermadonor kan worden ingesteld, 

maar die bepalingen fnuiken daarentegen niet het recht uit artikel 7.1 IVRK voor het kind om t.a.v. zijn 

ouders, namelijk de wensouders, een afstamming vast te stellen. 

 

 Op het eerste gezicht lijkt het verbod uit artikel 27, lid 2 en 56, lid 2 MBV-wet dus niet strijdig 180.

met artikel 7.1 IVRK. Er kan echter aan situaties worden gedacht waar het donorkind nog geen twee 

afstammingsbanden heeft en waar het verhinderen van de vaststelling van de afstamming van de donor 

niet in het belang van het kind is. Dat laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn als de donor bekend is en 

effectief (mee) zorg draagt voor het kind. In deze situaties zou verhinderen dat de donor een 

afstammingsband kan vaststellen met het donorkind, strijdig kunnen zijn met artikel 7.1 IVRK. 

 

 Partijen zullen artikel 7.1 IVRK echter niet rechtstreeks kunnen inroepen bij hun 181.

afstammingsvordering aangezien het Hof van Cassatie in zijn arrest van 11 juni 2010 oordeelde dat 

artikel 7 IVRK op zich niet voldoende duidelijk en volledig is om directe werking te hebben.573 Het 

gebrek aan directe werking belet de Belgische rechter niet om artikel 7 IVRK als inspiratiebron te 

gebruiken voor de motivering van zijn beslissingen inzake afstamming.574 Daarentegen laat artikel 7 

IVRK de rechter niet toe om af te wijken van duidelijke wetsbepalingen die in bepaalde gevallen 

verhinderen dat de biologische afstamming wordt vastgesteld of betwist.575 Artikel 27, lid 2 en 56, lid 2 

MBV-wet vormen zo’n beletsel om via een vordering de afstamming van de donor af te dwingen, maar 

een rechter kan dus o.b.v. artikel 7 IVRK alleen, niet van deze bepalingen afwijken. 
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AFDELING 2:  EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS 

 Artikel 8, lid 1 van het EVRM beschermt het recht van eenieder op respect voor zijn privéleven 182.

en familie- en gezinsleven. Hoewel deze bepaling, noch een ander artikel uit het EVRM, uitdrukkelijk 

naar afstamming of voortplanting verwijst, blijkt uit de uitspraken van het ECRM en EHRM dat dit 

artikel belangrijke afstammingsrechtelijke implicaties kan hebben.576  

 

 De concrete betekenis van de rechten uit artikel 8 EVRM kan niet in het artikel zelf worden 183.

gelezen, maar moet uit de rechtspraak van het EHRM worden afgeleid. Het Hof heeft zich echter 

behoed om op een algemene wijze invulling te geven aan de rechten uit artikel 8, maar beslist steeds op 

basis van de concrete feiten in elke zaak. Op die manier behoudt het Hof voor zichzelf de vrijheid om 

de invulling van artikel 8 mee te laten evolueren met sociale, wetgevende en wetenschappelijke 

evoluties, zoals onder andere de evolutie van MBV.577  

Het feit dat MBV snel evolueert weerhoudt het Hof ervan om te strikte uitspraken te doen in zaken die 

te maken hebben met MBV. Reeds meermaals heeft het Hof beslist dat gezien de gevoeligheid van het 

thema en het gebrek aan Europese consensus, de staten een ruime appreciatiemarge hebben inzake de 

toepassing en de gevolgen van MBV.578 In twee recente zaken, S. H. t. Oostenrijk en Costa en Pavan t. 

Italië, verklaarde het hof zelfs letterlijk dat de appreciatiemarge van de staten inzake heterologe 

inseminatie niet doortastend kan worden ingeperkt.579 

 

 De vraag rijst nu in welke mate een spermadonor of een donorkind artikel 8 EVRM succesvol 184.

zou kunnen inroepen om een afstammingsband vast te stellen t.a.v. zijn biologisch(e) kind of vader en 

een eventueel verbod hiertoe te kunnen aanvechten. Uit de vorige alinea blijkt dat deze mogelijkheid zal 

afhangen van de concrete feiten. In ieder geval zal het kind of de donor moeten aantonen dat er sprake 

is van gezinsleven tussen hen of dat hun onderlinge verhouding minstens als privéleven kan worden 

beschouwd.580 
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 Het EHRM hanteert twee criteria om na te gaan of er gezinsleven bestaat. Ten eerste bekijkt het 185.

Hof of er sprake is van een band van bloed- of aanverwantschap. Daarnaast wordt nagegaan of die band 

voldoende hecht is.581 Het eerste criterium zal bij de spermadonor per definitie altijd vervuld zijn. Het 

Hof heeft echter bepaald dat het bestaan van een biologische band op zich niet voldoende is om zich te 

kunnen beroepen op de bescherming uit artikel 8 EVRM.582 Het tweede criterium waarbij de donor 

moet aantonen dat er een nauwe en persoonlijke band bestaat tussen hem en het donorkind, zal dus 

doorslaggevend zijn. 

 

Het feit dat het een spermadonor is die gezinsleven wil bewijzen of t.a.v. wie het donorkind gezinsleven 

wil aantonen, staat niet in de weg dat het onderzoek naar het gezinsleven op dezelfde manier moet 

worden uitgevoerd als in gevallen waar er geen spermadonor is betrokken. Ongeacht de wijze van 

verwekking moet o.b.v. de concrete feiten bepaald worden of er sprake is van een nauwe en 

persoonlijke band.583 Dit betekent echter niet dat de spermadonor en een biologische vader die bewust 

de keuze maakte om samen met een vrouw een kind te krijgen, over dezelfde kam geschoren kunnen 

worden. De natuurlijke vader kan door het louter feit dat hij een gezamenlijke kinderwens had met de 

moeder met wie hij een duurzame relatie had ‘family life’ hebben, zelfs als de relatie tussen de man en 

de moeder nog voor de geboorte van het kind beëindigd werd.584 De bewijslast die rust op een 

spermadonor om een nauwe en persoonlijke band aan te tonen is dus zwaarder dan die van de ‘gewone’ 

biologische vader.  

 

 Sinds de inwerkingtreding van het EVRM, is er slechts één uitspraak waarbij een donor zijn 186.

rechten t.a.v. het donorkind die met diens zaad werd verwekt, opeist. Het betreft een 

onontvankelijkheidsbeslissing van de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens (ECRM) uit 

1993.  

In casu had een man zijn sperma gedoneerd aan een bevriend lesbisch koppel zodat zij hun kinderwens 

konden vervullen. Gedurende de zwangerschap en na de geboorte ging de donor af en toe op bezoek bij 

het lesbisch koppel. In het jaar na de geboorte paste de donor zelfs gedurende 8 maanden elke 

maandagmiddag op zijn biologische dochter. Toen de donor eiste om een bezoekregeling uit te werken 

zodat hij het kind meer zou kunnen zien, verbraken de moeders elk contact. De donor vond dat zijn 

recht op eerbiediging van het gezinsleven uit artikel 8, lid 1 EVRM werd geschonden en stapte naar de 

                                                        
581

 ECRM Rapport 7 oktober 1986, nr. 10730/84, Berrehab t. Nederland, nr. 71; P. DE HERT, “Artikel 8. Recht op privacy” in 
J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM, Deel 2: Artikelsgewijze commentaar, I, Antwerpen, Intersentia, 
2004, (705) 743, nr. 27. 
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 EHRM (2de afd.) 1 juni 2004, nr. 45582/99, L. t. Nederland, nr. 37; ECRM 8 februari 1993, nr. 16944/90, J.R.M. t. 

Nederland; U. KILKELLY, The right to respect for private and family law. A guide to the implementation of Article 8 of the 

European Convention on Human Rights, Straatsburg, Council of Europe, 2001, www.coe.int/t/dgi/publications/hr 
handbooks/HRHAND-01(2003)_en.pdf (consultatie 14 mei 2014), 18. 
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 U. KILKELLY, “Article 8: The right to respect for private and family life, home and correspondance” in D. HARRIS, M. 

O’BOYLE, E. BATES en C. BUCKLEY (eds.), Harris, O’Boyle & Warbrick: Law of the European Convention on Human 

rights, New York, Oxford University Press, 2009, (361) 372. 
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 EHRM 26 mei 1994, nr. 16969/90, Keegan t. Ierland, nr. 45. 
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rechtbank met de eis een omgangsregeling uit te werken. Bij de Nederlandse rechters kreeg de donor 

uiteindelijk ongelijk, waarop de donor de zaak voor de Europese rechter wou brengen. 

De ECRM oordeelde dat een spermadonor door zijn biologische band niet automatisch een recht krijgt 

op eerbiediging van zijn gezinsleven met het kind. Bovendien stelde de commissie dat het beperkte 

contact tussen de donor en het kind op zich en zeker in samenhang met het feit dat hij donor is, een 

onvoldoende basis vormden opdat zou kunnen worden gesproken van nauw en persoonlijk contact 

binnen het kader van het respect voor het gezinsleven van artikel 8 EVRM.585 

M.i. zou het EHRM vandaag de dag in een zaak met gelijkaardige feiten milder oordelen en, los van de 

vraag of de vordering zelf zou worden ingewilligd, alleszins besluiten dat er een nauwe en persoonlijke 

band bestaat tussen het kind en de donor gezien de interesse en betrokkenheid van de man in het kind 

zowel voor als na de geboorte.586 

 

 Als kan worden besloten dat er gezinsleven bestaat tussen de donor en het donorkind moet het ter 187.

bescherming van het respect voor het gezinsleven in principe mogelijk zijn om het vaderschap van de 

donor vast te stellen.587  

In veel gevallen zal het donorkind echter reeds een juridische vader of meemoeder hebben. In zo’n 

situatie kunnen het recht op respect voor het gezinsleven van de donor en van de juridische ouder 

onverenigbaar zijn. In dat geval is het niet strijdig met artikel 8 EVRM als de juridische band met de 

wensvader of wensmeemoeder behouden blijft in het nadeel van de donor, indien dit ook in het belang 

van het kind is.588 

 

Indien de vaststaande band ten aanzien van de wensouder echter indruist tegen de biologische en sociale 

werkelijkheid waarbij niemand baat heeft bij het behoud van die afstammingsband en dit bovendien in 

strijd is met de wens van alle betrokkenen, moet de betwisting van deze afstamming mogelijk zijn in het 

voordeel van de biologische en sociale ouder. Dit oordeelde het Hof in het arrest Kroon t. Nederland.589 

Een donor die aldus een vaderrol opneemt t.a.v. het donorkind en hierin wordt gesteund door de moeder 

en het kind, moet de afstamming van de wensouder, die geen nauwe en persoonlijke band met het kind 

heeft, kunnen betwisten om zijn eigen afstamming te kunnen vaststellen.590  

                                                        
585

 ECRM 8 februari 1993, nr. 16944/90, J.R.M. t. Nederland. 
586

 EHRM (5de afd.) 22 maart 2012, nr. 45071/09, Ahrens t. Duitsland, nr. 58; EHRM (5de afd.) 21 december 2010, nr. 
20578/07, Anayo t. Duitsland, nr. 57; EHRM (2de afd.) 1 juni 2004, nr. 45582/99, L. t. Nederland, nr. 36; EHRM (3de afd.) 
19 juni 2003, nr. 46165/99, Nekvedavicius t. Duitsland; EHRM (4de afd.) 29 juni 1999, nr. 27110/95, Nylund t. Finland. 
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 P. DE HERT, “Artikel 8. Recht op privacy” in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM, Deel 2: 

Artikelsgewijze commentaar, I, Antwerpen, Intersentia, 2004, (705) 740-742, nr. 25-27. 
588

 EHRM (5de afd.) 22 maart 2012, nr. 45071/09, Ahrens t. Duitsland, nr. 89; EHRM (4de afd.) 29 juni 1999, nr. 27110/95, 
Nylund t. Finland; D. VAN GRUNDERBEECK, “Grondbeginselen van een Europees personen- en familierecht geformuleerd 
vanuit het perspectief van de mensenrechten” in P. SENAEVE en P. LEMMENS (eds.), De betekenis van de mensenrechten 

voor het personen- en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, (1) 28-31, nr. 42-47. 
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 EHRM 27 oktober 1994, nr. 18535/91, Kroon e.a. t. Nederland, nr. 40. 
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 D. VAN GRUNDERBEECK, Beginselen van personen- en familierecht. Een mensenrechtelijke benadering, Antwerpen, 
Intersentia, 2003, 482, nr. 661. 
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Op dit vlak lijkt het Belgisch afstammingsrecht in strijd te zijn met artikel 8 EVRM in die zin dat het 

vaderschap van de wensvader of moederschap van de meemoeder in principe onbetwistbaar is en de 

donor zijn afstamming dan niet kan vaststellen.591 

 

 Welke feiten er ook spelen, als de belangen van de donor die het vaderschap opeist en het kind 188.

niet in overeenstemming kunnen worden gebracht, moeten de belangen van het kind voorrang krijgen, 

zelfs als er sprake is van gezinsleven. Het Hof oordeelde dat een weigering tot vestiging van de 

vaderlijke afstamming in het belang van het kind, geen schending is van het recht van de vader op zijn 

privé- en gezinsleven.592 

 

 Indien er niet van gezinsleven kan worden gesproken, kan nog een beroep worden gedaan op het 189.

recht op privéleven uit artikel 8 EVRM. Volgens vaste rechtspraak van het EHRM raken vorderingen 

tot vaststelling of betwisting van vaderschap immers het privéleven van de (aspirant-)vader.593  

 

Het Hof heeft tot nu toe nog niet moeten oordelen over een spermadonor die zijn recht op respect voor 

zijn privéleven inroept om een afstamming te kunnen vaststellen t.a.v. zijn donorkind. Wel moest het 

EHRM reeds in verschillende zaken oordelen over de vordering van een biologische vader die zijn 

vaderschap wou vaststellen t.a.v. zijn biologisch kind terwijl dat kind reeds een feitelijke en stabiele 

familieband heeft met een andere man. In deze zaken oordeelde het Hof dat het privéleven van een 

biologische vader niet wordt geschonden doordat zijn verzoek tot vaststelling van het vaderschap niet 

wordt ingewilligd indien daardoor een bestaande feitelijke en stabiele familieverhouding ernstig zou 

kunnen worden verstoord. Het Hof stelde dat de bescherming van het privéleven van de biologische 

vader niet opweegt tegen de belangen van het kind en het gezin waarin het opgroeit.594  

In deze zaken was de verzoeker de natuurlijke biologische vader, a fortiori kan een donor-biologische 

vader zijn recht op respect voor zijn privéleven niet inroepen indien het kind reeds in een stabiele 

familieverhouding leeft die zou kunnen worden verstoord door de donor.595  

 

 De vraag is nu of een donor artikel 8 EVRM zou kunnen inroepen om zijn vaderschap vast te 190.

stellen indien hierdoor het gezin waarin het kind leeft niet zou worden verstoord. Het is niet evident om 

hier een antwoord op te geven aangezien het Hof zich nooit over deze vraag heeft moeten uitspreken. 
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 Zie supra nr. 105 e.v. 
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 EHRM (2de afd.) 5 november 2002, nr. 33711/96, Yousef t. Nederland, nr. 66 en 73. 
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Juristenkrant, afl. 249, 16 mei 2012, 2. 
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Mij lijkt het dat in dit geval aan de hand van de concrete feiten de verschillende belangen tegen elkaar 

zullen afgewogen moeten worden. Als de vaststelling van het vaderschap van de donor in het belang 

van het kind is, maakt dit verbieden een schending van artikel 8 EVRM uit.  

Het is echter uiterst twijfelachtig of het in het belang van het kind zou zijn om een afstamming vast te 

stellen t.a.v. een man die geen gezinsleven met het kind kan aantonen. 

 

AFDELING 3:  BELGISCHE GRONDWET 

 Artikel 22 van de Belgische Grondwet waarborgt éénzelfde recht op privé- en gezinsleven als uit 191.

artikel 8 EVRM dat hierboven werd besproken.596 Een potentiële schending van artikel 22 Gw. wordt 

dan ook vaak in samenhang met artikel 8 EVRM behandeld. 

 

 De basisgedachte van het huidig Belgisch afstammingsrecht is om juridische afstamming te laten 192.

overeenstemmen met de biologische werkelijkheid.597 De juridische vaststelling van die biologische 

waarheid maakt voor alle betrokkenen deel uit van hun recht op eerbiediging van hun privéleven.598 

Het vaststellen van de biologische werkelijkheid moet echter niet absoluut nagestreefd worden. Volgens 

artikel 22 Gw. geldt het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven niet indien een wet een 

uitzondering formuleert. Aan welke voorwaarden zo’n uitzondering moet voldoen valt te lezen in 

artikel 8, lid 2 EVRM. Een uitzondering moet wettelijk zijn voorzien en noodzakelijk en proportioneel 

zijn voor het bereiken van een legitiem doel.599 

 

 Een legitiem doel in het afstammingsrecht kan zowel het behartigen van een algemeen als van 193.

een individueel belang zijn. Bij legitieme doelstellingen van algemeen belang kan onder meer worden 

gedacht aan de rust der families, het belang van het kind om zijn bestaande gezinssituatie te beschermen 

en de rechtszekerheid van familiale banden. Legitieme doelstellingen van individueel belang zijn de 

bescherming van de persoonlijke en patrimoniale rechten van individuele betrokkenen.600 

 

                                                        
596

 Het was het doel van de wetgever om een zo groot mogelijke gelijkenis na te streven tussen art. 22 Gw. en art. 8 EVRM 
om discussies over een verschillende inhoudt te vermijden (Verslag namens de commissie voor de herziening van de 
grondwet, voor de institutionele hervormingen en voor de regeling van conflicten inzake Herziening van titel II van de 
Grondwet om een artikel 24quater in te voegen betreffende de eerbiediging van het privé-leven, Parl.St. Kamer 1993-94, 
nr. 997/5, 2). 
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 F. SWENNEN, “Afstamming en Grondwettelijk Hof”, RW 2011-12, (1102) 1103, nr. 3. 
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 P. DE HERT, “Artikel 8. Recht op privacy” in J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM, Deel 2: 
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 GwH 20 maart 2014, nr. 46/2014, overw. B.10.1. en B.11.2.; GwH 29 januari 2014, nr. 16/2014, overw. B.9.1.; GwH 5 
december 2013, nr. 165/2013, overw. B.11.1; GwH 7 november 2013, nr. 147/2013, overw. B.17.; GwH 17 oktober 2013, 
nr. 139/2013, overw. B.9.; GwH 9 juli 2013, nr. 105/2013, overw. B.8.; GwH 9 juli 2013, nr. 96/2013, overw. B.9; GwH 
20 maart 2013, nr 48/2014, overw. B.10.; GwH 7 maart 2013, nr. 29/2013, overw. B.9.; GwH 7 juli 2011, nr. 122/2011, 
overw. B.8.; GwH 31 mei 2011, nr. 96/2011, overw. B.13.; GwH 3 februari 2011, nr. 20/2011, overw. B.9. 
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Deze doelen tracht de wetgever te bereiken via verschillende wegen zoals de bescherming van bezit van 

staat en het koppelen van termijnen aan afstammingsvorderingen.601 Ook via het verbod op vorderingen 

die de afstamming van de spermadonor tot gevolg hebben, vervat in artikel 27, lid 2 en 56, lid 2 MBV-

wet, wil de wetgever een legitiem doel bereiken, namelijk het belang van de bescherming van de 

afstammingsbanden binnen het wensgezin en de donor behoeden voor afstammingsimplicaties.602 

 

 In zijn recente rechtspraak over afstamming oordeelt het Grondwettelijk Hof  systematisch dat 194.

het in principe niet verboden is om inhoudelijke en procedurele beperkingen te stellen aan 

afstammingsvorderingen, zolang daarbij een billijk evenwicht tussen de belangen en rechten van alle 

betrokkenen wordt gevonden. Als uit een wet echter voortvloeit dat altijd voorrang wordt gegeven aan 

de belangen van één van de betrokkenen of als een uitzondering op een principiële beperking nooit 

mogelijk is, kan een evenwicht tussen de verschillende belangen niet worden bereikt door een 

rechter.603  

 

Artikelen 27, lid 2 en 56, lid 2 MBV-wet houden een absolute grond van niet-ontvankelijkheid in en 

zijn aldus niet grondwetsconform. 604  Dit betekent niet dat een verbod om een vordering met 

afstammingsgevolgen voor de donor in te stellen op zich foutief is.605 Echter zou het moeten mogelijk 

zijn dat in heel uitzonderlijke gevallen het niet absoluut uitgesloten is om een vordering in te stellen. 

Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een situatie waarin een spermadonor bekend is en mee zorg 

draagt voor het kind terwijl het kind geen juridische vader of meemoeder heeft. In dat het geval kan het 

in het belang van de donor en het kind zijn om het sociaal ouderschap om te zetten naar een juridisch 

ouderschap. Het feit dat de moeder niet instemt met de erkenning moet op zijn minst door een rechter 

ten gronde kúnnen worden beoordeeld zodat de rechter aan de hand van de concrete feiten een billijk 

evenwicht kan zoeken tussen de betrokken belangen. 
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 F. SWENNEN, “Afstamming en Grondwettelijk Hof”, RW 2011-12, (1102) 1103, nr. 3; F. SWENNEN, Het personen- en 

familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 255-256, nr. 406. 
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 Verslag namens de commissie voor de sociale aangelegenheden inzake het wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide 
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het wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo’s en de 
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AFDELING 4:  CONCLUSIE 

 Uit de voorgaande bespreking volgt dat de Belgische wetgeving rond afstamming van de 195.

spermadonor niet geheel in overeenstemming is met artikel 7.1 IVRK, 8 EVRM en 22 Gw. Artikel 27, 

lid 2 en 56, lid 2 MBV-wet verbieden namelijk onverbiddelijk elke rechtsvordering met als doel het 

vaststellen van het vaderschap van de spermadonor. Dit absoluut karakter kan in uitzonderlijke gevallen 

een schending van de grondrechten uitmaken.  

 

 Indien een donor als sociale ouder optreedt, moet het mogelijk zijn dat dit vaderschap wordt 196.

vastgesteld. Volgens het Belgisch recht is het mogelijk dat de donor het kind zou erkennen. De 

toestemmingsweigering van de moeder kan echter verhinderen dat de erkenning tot stand komt.606 

Volgens de grondrechten zou in dit geval het verbod uit artikel 27, lid 2 of 56, lid 2 MBV-wet geen 

absolute grond van niet-ontvankelijkheid mogen zijn, maar zou een rechter in uitzonderlijke gevallen 

ten gronde de belangen van de partijen tegen elkaar moeten kunnen afwegen. Daarbij moeten de 

belangen van het kind het zwaarst doorwegen.607 

 

In Nederland werd het afstammingsrecht recent aangepast zodat een toestemmingsweigering van de 

moeder tot erkenning door een donor ten gronde door een rechter kan worden beoordeeld. Als een 

donor kan aantonen dat hij een nauwe en persoonlijke band heeft met het kind, kan een rechter 

vervangende toestemming tot de erkenning geven indien de moeder geen enkel rechtens te respecteren 

belang heeft bij haar weigering om toestemming te verlenen.608 Met deze regel worden de verschillende 

betrokken belangen voldoende tegen elkaar afgewogen zodat deze regel conform de grondrechten is. 

 

 Dan rijst nog de vraag of een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap van de spermadonor 197.

zou moeten mogelijk zijn o.b.v. de grondrechten. Het verbod op een gerechtelijke vaststelling van het 

vaderschap van de spermadonor is m.i. een uitzondering op het recht op privé- en gezinsleven dat 

verantwoord is voor het bereiken van een legitiem doel. Een verbod op een gerechtelijke vaststelling 

van het vaderschap van de spermadonor is immers een noodzakelijke en proportionele regel indien men 

nog spermadonoren wil aantrekken. 
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 Zie supra nr. 159. 
607

 Volgens art. 3.1 IVRK en art. 22bis, lid 4 Gw. moeten de belangen van het kind steeds als eerste overweging bij worden 
genomen indien moet worden geoordeeld over een beslissing die het kind aangaat. Ook het EHRM oordeelde dat bij 
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13 januari 2009, nr. 33932/06, Todorova t. Italië, nr. 77). 
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supra nr. 161. 
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HOOFDSTUK 5 

ALGEMEEN BESLUIT 

 

 De titel van dit werk kan worden geherformuleerd naar ‘een minieme mogelijkheid tot 198.

vaststelling van het vaderschap van de spermadonor na MBV’. Volgens de Belgische wetgeving is het 

mogelijk dat een spermadonor het donorkind, dat met diens gameten werd verwekt, erkent. Dit is echter 

enkel mogelijk als het donorkind nog geen dubbele afstamming heeft, wat in de meeste situaties wel het 

geval zal zijn. Zeker nu een kind in België ook oorspronkelijke afstammingsbanden kan hebben t.a.v. 

twee vrouwen, blijven er maar weinig situaties over waarbij een donorkind nog geen twee 

oorspronkelijke juridische ouders heeft.  Bovendien kan de erkenning enkel plaatsvinden als de moeder 

en/of het kind hiervoor hun toestemming geven. Een donor kan geen vervangende toestemming tot 

erkenning aan een rechter vragen, aangezien het verboden is om een rechtsvordering in te stellen die de 

vestiging van de afstamming van de spermadonor betreft. Om dezelfde reden is het ook niet mogelijk 

dat het vaderschap van de spermadonor gerechtelijk zou worden vastgesteld. 

In Frankrijk en Nederland is een gelijkaardige regeling terug te vinden, met dat verschil dat de 

erkenning volgens de Franse wet in het geheel niet mogelijk is en een donor in Nederland wel 

vervangende toestemming tot erkenning zou kunnen vragen. In Duitsland daarentegen zijn geen 

specifieke bepalingen voorzien waardoor een spermadonor volgens de gewone afstammingsregels het 

donorkind kan erkennen en een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap van de spermadonor in 

theorie mogelijk is. 

 

De Belgische MBV-wet verbiedt elke rechtsvordering die de afstamming tussen de spermadonor en het 

donorkind tot gevolg kan hebben. Dit absoluut verbod kan in strijd zijn met de grondrechten. Het 

verbod op gerechtelijke vaststelling van het vaderschap van de spermadonor kan nog worden 

verantwoord als een proportionele en noodzakelijke maatregel om donorsperma te verkrijgen. Dat een 

donor nooit een vervangende toestemming tot erkenning kan vragen, is in strijd met de grondrechten 

omdat een rechter in uitzonderlijke gevallen de verschillende betrokken belangen ten gronde tegen 

elkaar moet kunnen afwegen.  

 

 Mijns inziens regelt de huidige Belgische wetgeving de afstamming tussen een donor en het 199.

donorkind goed. Indien een donor het kind wil erkennen en de moeder en/of het kind hiermee akkoord 

gaan, staat niets de erkenning in de weg. Dit is een billijke regel, want waarom zou dit verhinderd 

moeten worden als alle partijen akkoord gaan? 

Volgens de grondrechten zou een donor het kind, waarmee hij een nauwe en persoonlijke band heeft, 

moeten kunnen erkennen, ook als een moeder daar niet mee akkoord gaat. Dit lijkt mij te verregaand. 

Het mag niet worden vergeten dat de donor zijn sperma afstond opdat iemand ánders een kind zou 

kunnen krijgen en niet om zelf een afstamming te kunnen vaststellen. 
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Wanneer de wensouder(s) echter de donor hebben toegelaten om contact te hebben met het donorkind 

en zo een nauwe en persoonlijke band met het kind op te bouwen, moet het wel mogelijk zijn voor de 

donor om recht op persoonlijk contact af te dwingen. Het afdwingen van een afstamming lijkt mij 

echter een brug te ver en lijkt totaal voorbij te gaan aan het doel van spermadonatie, namelijk dat 

ánderen hun kinderwens zouden kunnen vervullen. 
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