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Artikel 1 – Begripsbepalingen  
 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

 

a. Stichting: Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting; 

b. de wet: Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting; 

c. adviescommissie: adviescommissie Stichting donorgegevens kunstmatige 

bevruchting als bedoeld in artikel 12a Reglement Stichting donorgegevens 

kunstmatige bevruchting; 

d. adviescommissielid: adviescommissielid in de rol van jurist, ethicus of 

pedagoog/psycholoog; 

e. secretaris: de secretaris van de Stichting  

f. adjunct secretaris: de adjunct secretaris van de Stichting  

g. donorkind: een persoon dat verwekt is door en ten gevolge van 

kunstmatige donorbevruchting; 

h. persoonsidentificerende gegevens: geslachtsnaam, voornamen, 

geboortedatum en woonplaats 

i. donor: degene die zaadcellen of eicellen heeft afgestaan ten behoeve van 

kunstmatige donorbevruchting, of indien de donor is overleden dan wel  

onvindbaar is een nabestaande of familielid als bedoeld in artikel 3, derde 

lid van de wet. 

j. kunstmatige donorbevruchting: het beroeps- of bedrijfsmatig verrichten 

van handelingen, gericht op het anders dan op natuurlijke wijze tot stand 

komen van een zwangerschap met gebruikmaking van: 

1. zaadcellen van een ander dan de echtgenoot, geregistreerde 

partner of andere levensgezel van de vrouw of 

2. eicellen van een andere vrouw; 

 

Artikel 2 – Besluitvorming adviescommissie 
 

1. Het bestuur van de Stichting kan bij een verzoek om verstrekking van 
persoonsidentificerende gegevens, waarbij door de donor instemming 

wordt geweigerd, de adviescommissie om advies vragen of de door de 

donor aangedragen belangen aangemerkt kunnen worden als 
zwaarwegende belangen als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet. 

2. Het bestuur van de Stichting kan de adviescommissie verzoeken om het 

advies nader toe te lichten.  
3. Het bestuur van de Stichting kan de adviescommissie verzoeken om 

aanvullend advies te geven indien er bezwaar of beroep is ingediend tegen 

het besluit inzake de verstrekking van de persoonsidentificerende 
gegevens.  

4. De adviescommissie nodigt de donor uit om door haar te worden gehoord. 

De donor kan iemand meenemen om hem c.q. haar te vertegenwoordigen 
dan wel bij te staan. Indien gewenst kan een donor telefonisch dan wel 

digitaal worden gehoord.  

5. Adviezen worden bij meerderheid van stemmen vastgesteld door de 
adviescommissie. Bij het staken van de stemmen door tijdelijke uitval van 

een van de leden, wordt naar een plaatsvervangend lid met kennis en 

ervaring op het gebied van kunstmatige bevruchting gezocht. Voor de 
invulling van deze positie wordt in eerste instantie gekeken naar  

oud bestuursleden van de Sdkb of in het netwerk van de adviescommissie- 

of bestuursleden.  
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Artikel 3 – Beoordeling aangedragen belangen 
 

1. De adviescommissie toetst of de door de donor aangedragen belangen 

aangemerkt kunnen worden als zwaarwegende belangen waardoor 
verstrekking van persoonsidentificerende gegevens van de donor aan het 

donorkind achterwege zou moeten blijven, zoals bedoeld in artikel 3, 

tweede lid van de wet. 
2. Als de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de 

belangenbeoordeling wordt de donor gevraagd deze binnen een termijn 

van twee weken aan te vullen.  

3. Elk adviescommissielid beoordeelt de aangedragen belangen vanuit zijn 

c.q. haar eigen beroepsexpertise en met in inachtneming van het 

beoordelingsformulier en het geldend recht, in het bijzonder de Wet 

donorgegevens kunstmatige bevruchting, het Besluit donorgegevens 

kunstmatige bevruchting, Reglement Stichting donorgegevens 

kunstmatige bevruchting. 

4. Bij de beoordeling of er sprake is van zwaarwegende belangen, zoals 

bedoeld in artikel 3, tweede lid van de wet, wordt aan de hand van een 

beoordelingsformulier ten minste getoetst op de volgende punten: 

a. de donor voorziet een ernstige aantasting van zijn c.q. haar 

belangen, wanneer diens persoonsidentificerende gegevens aan 

het donorkind worden verstrekt;  

b. de donor kan aannemelijk maken dat de bedoelde aantasting van 

de belangen bij verstrekking van diens persoonsidentificerende 

gegevens daadwerkelijk zal plaatsvinden; 

c. de te verwachten aantasting van de belangen van de donor is zo 

ernstig dat de persoonsidentificerende gegevens niet verstrekt 

mogen worden, ondanks de gevolgen die dit voor het donorkind 

kan hebben; 

d. indien van toepassing, overige punten waarop de aangedragen 

belangen zijn getoetst.  

Artikel 4 – Advies  
 

1. Nadat alle adviescommissieleden de aangedragen belangen individueel op 

grond van het beoordelingsformulier hebben beoordeeld, bespreekt de 

adviescommissie deze in een gezamenlijke vergadering en verwerkt deze 
tot één gezamenlijk advies.   

2. De voorzitter ondertekent het in het eerste lid genoemde advies  
3. In het advies adviseert de adviescommissie het bestuur of de door de 

donor aangedragen belangen aangemerkt kunnen worden als 

zwaarwegende belangen, zoals genoemd in artikel 3, tweede lid van de 
wet.  

4. Het advies wordt, indien het bestuur dit nodig acht, toegevoegd aan het 
besluit van het bestuur, met uitzondering van de delen waaruit de 
identiteit van de donor herleid kan worden 

5. Indien het advies niet met het besluit wordt meegestuurd, wordt de reden 
hiervan in het besluit vermeld.  
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Artikel 5 - Termijnen advies  
 

1. De adviescommissie brengt binnen zes weken na ontvangst van de 
aangedragen belangen advies aan het bestuur uit.  

2. Indien advisering binnen zes weken niet mogelijk is, wordt hiervan 

mededeling gedaan aan het bestuur zodat deze de beslistermijn kan 
opschorten.  

Artikel 6 – Geheimhouding  
 

De voorzitter, de leden, de secretaris, de adjunct-secretaris, eventueel het 
plaatsvervangend lid en alle anderen die eventueel werkzaamheden uitvoeren 

voor de commissie zijn verplicht geheimhouding in acht te nemen ten opzichte van 

al datgene wat hun bij de uitoefening van die functie als geheim is toevertrouwd, 

of wat daarbij als geheim te hunner kennis is gekomen of wat daarbij te hunner 
kennis is gekomen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter moesten begrijpen. 

Artikel 7 – Verschoning  
 

Wanneer door feiten of omstandigheden de onafhankelijkheid van een 
commissielid of de voorzitter schade zou kunnen lijden, zal dit commissielid of de 

voorzitter niet deelnemen aan de beraadslaging. 

Artikel 8 – Secretaris   
 

1. De secretaris kan zich laten bijstaan of vervangen door een adjunct-
secretaris 

2. De secretaris is belast met de voorbereiding en het op schrift stellen van 

de adviezen en woont de vergadering bij. Hij stelt na iedere vergadering 
een verslag op.  

3. Op grond van de vergadering en in overleg met de adviescommissie stelt 

de secretaris het advies op. De voorzitter tekent de adviezen.  
4. Over ieder kalenderjaar stelt de secretaris input voor het jaarverslag van 

de Stichting op.  

Artikel 9 – Vertegenwoordiging van de adviescommissie  
 

De leden van de adviescommissie stemmen onderling af wie de adviescommissie 

tijdens bestuursvergaderingen en in andere overlegsituaties vertegenwoordigt.  

Artikel 10 – Machtigingen 
 

1. De adviescommissie kan besluiten de voorzitter te machtigen namens haar 

zaken af te handelen. 

2. De voorzitter kan besluiten de secretaris en adjunct-secretarissen namens  

hem zaken af te laten handelen. 

Artikel 11 - Klachten  
 
Alle klachten over de adviescommissie moeten worden ingediend bij het 

secretariaat van Sdkb, welke is ondergebracht bij het CIBG. 
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Artikel 12 - Onvoorziene omstandigheden  
 

In uitzonderlijke situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter. 

 

Artikel 13 – Inwerkingtreding 
 

Dit reglement treedt in werking op de datum van ondertekening. 

 

 

‘s-Gravenhage, mei 2022 

 

De voorzitter van de Adviescommissie Stichting donorgegevens kunstmatige 

bevruchting,  

 

 

 

 

 

Mevrouw S.E. Vink, Msc 

 


