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Valerie Van Peel (N-VA):  
 
Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, uit een aantal bronnen vernam ik dat een 
Belgisch ziekenhuis spontaan aan wensouders de keuze zou bieden inzake het geslacht 
alvorens embryo’s terug te plaatsen. Als ik het juist heb, is dit wettelijk niet toegelaten. Enkel 
indien er sprake is van een gendergerelateerde aandoening is dit toegelaten. Persoonlijk zou 
ik het er moeilijk mee hebben, mocht het wel worden toegelaten, want dat is een pad waarvan 
men het begin kent, maar zeker niet het einde. 
  
Mevrouw de minister, heeft u er weet van dat dit gebeurt? Kunt u er weet van hebben? Wordt 
er onderzoek naar gedaan? Controles zouden moeten worden uitgevoerd door het FAGG, 
maar hoe gebeuren die? Heeft het FAGG bij zijn controles al overtredingen vastgesteld? Zo 
ja, welke gevolgen worden daaraan gegeven? Wordt er ook gesanctioneerd? Ik vind dit toch 
wel wat beangstigend, als het op deze manier plaatsvindt. 
  
 
Minister Maggie De Block:  
 
Mevrouw de voorzitter, mevrouw Van Peel, het FAGG is inderdaad bevoegd voor de 
toepassing en de controle op bepaalde artikelen van de wet van 6 juli 2007 betreffende de 
medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo’s en gameten. 
De artikelen 23, § 2 en 52, § 2 regelen het verbod op het doneren van overtallige embryo’s en 
gameten met het oog op een geslachtsselectie, met uitzondering van de selectie ter 
voorkoming van geslachtsgebonden ziekten. 
  
Er worden door het FAGG sinds 2010 controles en inspecties uitgevoerd in de fertiliteitscentra. 
Tot nu toe werden geen inbreuken op deze artikelen vastgesteld. Een eventuele inbreuk moet 
door het FAGG onmiddellijk aan het parket worden gemeld omdat er een strafrechtelijke 
sanctie staat op de overtreding van de bepalingen van de wet van 6 juli 2007. 
  
Als er ergens een verhaal de ronde doet, stel ik voor dat dit aan het FAGG wordt overgemaakt, 
zodat zij een controle van de feiten kunnen uitvoeren. Het is tegen de wet. Ik meen dat wij 
daarbij de ethisch juiste keuze hebben gemaakt. Wij kunnen niet meegaan in het verhaal van 
geslachtsselectie. Dat is trouwens ook niet de bedoeling van alles wat er rond medisch 
begeleide voortplanting gebeurt. Het is wel de bedoeling kinderen te geven aan mensen die 
geen kinderen kunnen krijgen op natuurlijke wijze. Het doel is ook erfelijk bepaalde ziekten uit 
te sluiten en te verhinderen dat mensen ze doorgeven. Ik meen dat wij niet verder moeten 
gaan. 
  



Valerie Van Peel (N-VA):  
 
Dank u, mevrouw de minister. Op ethisch vlak volgen wij exact dezelfde lijn. Ik meen ook dat 
we dit pad niet moeten bewandelen. 
  
Het moeilijke bij zulke zaken is natuurlijk dat zij heel moeilijk te controleren zijn. Men ziet dat 
de ontvanger blij is met de keuze, en de sector kan op dat vlak op dat moment doen wat hij 
wil. Het is dus moeilijk te controleren. Ik meen wel, net als u, dat zulke verhalen moeten gemeld 
worden aan het FAGG en dat het FAGG dan verplicht is ze te onderzoeken. 
  
 
Het incident is gesloten. 
 


