
Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. 
Vervangen amendementen zijn d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8→ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op 
zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De 
stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.  
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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
23207     Regels voor de bewaring, het beheer en de verstrekking van gegevens van donoren 

bij kunstmatige donorbevruchting (Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting) 
 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 6 februari 2001 
aangenomen door de Tweede Kamer. De leden Hermann (GroenLinks) en Spoelman (PvdA) 
stemden tegen. 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 3 
17→24 (Van der Staaij c.s.) 
Met dit criterium voor de verschaffing van persoonsidentificerende gegevens wordt in 
beginsel aan het belang van het kind doorslaggevend gewicht toegekend. Ook uit oogpunt van 
rechtszekerheid verdient dit criterium de voorkeur boven een «open belangenafweging» 
waarvan de uitkomst moeilijker te voorspellen valt. 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
Artikel  14 en 16 
21 (Swilders-Rozendaal c.s.) 
Het amendement (onderdeel III) bewerkstelligt – door de wijziging van artikel 16 – dat de 
persoonsidentificerende gegevens, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van donoren die 
sedert het tijdstip waarop de wet voor het grootste deel in werking treedt zaad- of eicellen 
hebben afgestaan, onmiddellijk vanaf die inwerkingtreding door de KI- instellingen moeten 
worden verzameld en aan de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting ter 
beschikking dienen te worden gesteld. In verband hiermee wordt de uitgestelde 
inwerkingtreding van artikel 3, tweede lid, beperkt tot de tweede volzin van dat artikellid. 
Aldus wordt verzekerd dat een verzoek op de voet van artikel 3, tweede lid, eerste volzin, tot 
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het verstrekken van persoonsidentificerende gegevens reeds aanstonds na het inwerking-
treden van de wet kan worden gedaan, en indien de donor ermee instemt, ook daadwerkelijk 
door de Stichting kan worden ingewilligd, een en ander overeenkomstig het gestelde in de 
brief van de bewindspersonen van 19 november 1999 (23 207, nr. 13, blz. 4). 
In verband hiermee kan de tweede volzin van artikel 14, eerste lid, zoals voorgesteld in de 
vierde nota van wijziging (23 207, nr. 18) vervallen (onderdeel I). Artikel 14, tweede en derde 
lid, beschermt de donor wiens persoonsidentificerende gegevens zijn verzameld en  
vervolgens aan de stichting zijn overgedragen, uitsluitend in het geval de zaad- of eicellen 
voorafgaande aan de inwerkingtreding van de wet zijn afgestaan (zie immers in het tweede lid 
de zinsnede «die voorafgaande aan de inwerkingtreding daarvan»). Teneinde zeker te stellen 
dat aan hen die zaad- of eicellen afstaan na de inwerkingtreding van de wet maar voor het 
tijdstip waarop de wet volledig inwerking treedt, dezelfde garantie van anonimiteit toekomt, 
wordt in artikel 14, tweede lid, de vermelding «voorafgaande aan de inwerkingtreding» 
vervangen door: voorafgaande aan de volledige inwerkingtreding (onderdeel II). 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 
Artikel  14 
22 (Swilders-Rozendaal c.s.) 
Het wordt voldoende geacht dat degenen die vóór het tijdstip waarop de wet volledig in 
werking is getreden, zaad- of eicellen hebben afgestaan, gedurende de periode van twee jaren, 
bedoeld in artikel 16, slotzinsnede, de gelegenheid zullen hebben om aan de Stichting 
donorgegevens kunstmatige bevruchting schriftelijk te doen weten dat op hem of haar 
betrekking hebbende gegevens niet zullen mogen worden verstrekt. 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
Artikel  14 
23 (Swilders-Rozendaal c.s.) 
Het amendement strekt ertoe de donor die voorafgaande aan de inwerkingtreding van de wet 
zaadcellen of eicellen heeft afgestaan, de gelegenheid te bieden tegenover de Stichting 
donorgegevens kunstmatige bevruchting schriftelijk te verklaren dat – uitsluitend – zijn of 
haar persoonsidentificerende gegevens niet mogen worden verstrekt aan de persoon die weet 
of vermoedt dat hij is verwekt door en ten gevolge van kunstmatige bevruchting of aan diens 
ouders, indien daartoe een verzoek zou worden gedaan. Het vetorecht van de donor strekt 
zich, anders dan in het voorstel van wet (behalve tot de medische gegevens) dus evenmin uit 
tot de gegevens bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b (fysieke kenmerken, enz., het zgn. 
donorpaspoort). De wijziging in het derde lid van artikel 14 vloeit onmiddellijk voort uit die 
in het tweede lid. De toevoeging aan het vierde lid van artikel 14 trekt de parallel met het 
reeds opgenomen voorschrift omtrent medische gegevens. Hier dus verstrekking binnen de 
grenzen die artikel 3, eerste lid, onder b en c, alsmede het zesde en zevende lid stelt. Maar 
verstrekking ook overeenkomstig artikel 2, derde lid (deze gegevens mogen afzonderlijk of in 
combinatie niet herleidbaar zijn tot de individuele donor). 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
Artikel 14 en 16 
21 (Swilders-Rozendaal c.s.) 
Het amendement (onderdeel III) bewerkstelligt – door de wijziging van artikel 16 – dat de 
persoonsidentificerende gegevens, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van donoren die 
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sedert het tijdstip waarop de wet voor het grootste deel in werking treedt zaad- of eicellen 
hebben afgestaan, onmiddellijk vanaf die inwerkingtreding door de KI- instellingen moeten 
worden verzameld en aan de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting ter 
beschikking dienen te worden gesteld. In verband hiermee wordt de uitgestelde 
inwerkingtreding van artikel 3, tweede lid, beperkt tot de tweede volzin van dat artikellid. 
Aldus wordt verzekerd dat een verzoek op de voet van artikel 3, tweede lid, eerste volzin, tot 
het verstrekken van persoonsidentificerende gegevens reeds aanstonds na het inwerking-
treden van de wet kan worden gedaan, en indien de donor ermee instemt, ook daadwerkelijk 
door de Stichting kan worden ingewilligd, een en ander overeenkomstig het gestelde in de 
brief van de bewindspersonen van 19 november 1999 (23 207, nr. 13, blz. 4). In verband 
hiermee kan de tweede volzin van artikel 14, eerste lid, zoals voorgesteld in de vierde nota 
van wijziging (23 207, nr. 18) vervallen (onderdeel I). Artikel 14, tweede en derde lid, 
beschermt de donor wiens persoonsidentificerende gegevens zijn verzameld en vervolgens 
aan de stichting zijn overgedragen, uitsluitend in het geval de zaad- of eicellen vooraf-gaande 
aan de inwerkingtreding van de wet zijn afgestaan (zie immers in het tweede lid de zinsnede 
«die voorafgaande aan de inwerkingtreding daarvan»). Teneinde zeker te stellen dat aan hen 
die zaad- of eicellen afstaan na de inwerkingtreding van de wet maar voor het tijdstip waarop 
de wet volledig inwerking treedt, dezelfde garantie van anonimiteit toekomt, wordt in artikel 
14, tweede lid, de vermelding «voorafgaande aan de inwerkingtreding» vervangen door: 
voorafgaande aan de volledige inwerkingtreding (onderdeel II). 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA,  D66 en VVD 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 16 
16 (Rouvoet/Van der Staaij) 
Met het oog op de belangen van de kinderen die de komende jaren via KID worden verwekt, 
is het ongewenst de bepalingen betreffende het verstrekken en het bewaren van de 
persoonsidentificerende gegevens later in werking te laten treden dan de overige bepalingen 
van de wet. Het amendement strekt ertoe dat de gehele wet tegelijk in werking treedt. 
Verworpen. Voor: D66, CDA, GPV, RPF en SGP 
 
 
MOTIES 
 
19 (Dittrich) over redelijke toegang tot KI-behandeling 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66 en VVD 
 
20 (O.P.G. Vos) over voorlichting aan de donor 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66 en VVD 
 


