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BERICHTEN

April 2008

VOORAFGAANDE VERKLARING
INZAKE EUTHANASIE
Door de wet van 28 mei 2002, in werking getreden op 22 september 2002, heeft ons land euthanasie uit het
strafrecht gehaald. Euthanasie kan sindsdien door een arts uitgeoefend worden als hij zich ervan verzekerd
heeft dat:
— de patiënt een meerderjarige of een ontvoogde minderjarige is die handelingsbekwaam en bewust is op
het ogenblik van zijn verzoek;
— het verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is, en niet tot stand gekomen is als gevolg van enige externe druk;
— de patiënt zich in een medisch uitzichtloze toestand bevindt van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of
psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden, en dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke,
door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening;
en hij de in bovenvermelde wet voorgeschreven voorwaarden en procedures heeft nageleefd.
De wet, die een patiënt, bewust en helder van geest, geplaatst in een medisch uitzichtloze toestand, toelaat
te vragen dat aan zijn leven een eind wordt gemaakt, laat eveneens toe, in artikel 4, aan elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige, voor het geval dat hij zijn wil niet meer kan uiten, om
voorafgaandelijk een verklaring op te stellen waarbij aan een arts wordt gevraagd om euthanasie uit te oefenen wanneer men vaststelt:
— dat hij lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening;
— hij niet meer bij bewustzijn is;
— en deze toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is.
Deze wilsverklaring kan op elk moment worden opgesteld. Zij moet schriftelijk worden opgemaakt ten overstaan van twee meerderjarige getuigen, van wie er minstens één geen materieel belang heeft bij het overlijden van de patiënt en moet gedateerd en ondertekend worden door degene die de verklaring aflegt, door
de getuigen en, in voorkomend geval, door de vertrouwensperso(o)n(e)n.
Een koninklijk besluit van 2 april 2003, in werking getreden op 13 mei 2003, heeft de verschillende modaliteiten vastgelegd waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken. Zo bepaalt dit besluit dat deze verklaring, opdat zij haar geldigheid zou behouden, telkens binnen de vijf jaar moet worden herbevestigd (de verklaringen opgemaakt in 2003 moeten dus herbevestigd
worden in 2008). Het bepaalt ook dat de wilsverklaring op elk moment, zonder enig voorschrift, kan worden
herzien of ingetrokken.

Momenteel moet deze verklaring niet geregistreerd worden. Er zij echter op gewezen dat vanaf 1 september 2008 en krachtens een koninklijk besluit van 27 april 2007 (Belgisch Staatsblad van 7 juni 2007), deze verklaring, op initiatief van de persoon op wie de verklaring betrekking heeft of op initiatief van de persoon
die de verklaring in zijn plaats heeft afgelegd, geregistreerd zal kunnen worden door het gemeentebestuur,
via het netwerk van het Rijksregister, bij de FOD Volksgezondheid. Het gaat dus niet over informatie die bij
het Rijksregister zal geregistreerd worden. Het Rijksregister fungeert slechts als tussenschakel tussen de gemeente en de FOD Volksgezondheid. Indien noodzakelijk zal u te gelegener tijd meer informatie hierover
meegedeeld worden.

UGA biedt u aan:
4.18-3

Voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie
(dit model kan gebruikt worden om de verklaring af te leggen, te herzien of in te trekken)

Andere formulieren inzake wilsverklaring zijn eveneens beschikbaar in de volgende gebieden:
a)
4.18-1

b)

Orgaandonatie
Formulier voor wilsuitdrukking inzake wegneming en transplantatie van organen en weefsels na overlijden
(set van 2 exemplaren op autokopiërend papier)
Begrafenis

4.18-2

Verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling
(set van 2 exemplaren op autokopiërend papier)

4.18-2/1

Attest waaruit blijkt of er al dan niet een inschrijving van laatste wilsbeschikking inzake lijkbezorging is gebeurd
(set van 2 exemplaren op autokopiërend papier)

4.18-2/2

Verklaring van wijziging/intrekking van een verklaring inzake wijze van teraardebestelling
(set van 2 exemplaren op autokopiërend papier)

Indien u deze pagina afdrukt om uw bestelling door te geven:
vul a.u.b. de naam en het postnummer van de gemeente in
alsook de naam van de persoon die bestelt.

DRUKWERK
Frankering

Division of ContinugaTM nv

Stijn Streuvelslaan 73
8501 KORTRIJK (HEULE)

VOORAFGAANDE VERKLARING INZAKE EUTHANASIE
DRUKWERK

Gelieve te leveren voor rekening van het gemeentebestuur van
....................................................................................................................................

Naam:

postnummer:

Frankering
..................................................................

….. ex. 4.18-3

Voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie

….. ex. 4.18-1

Formulier voor wilsuitdrukking inzake wegneming en transplantatie
van organen en weefsels na overlijden

….. ex. 4.18-2

Verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking inzake de wijze
van teraardebestelling

….. ex. 4.18-2/1

Attest waaruit blijkt of er al dan niet een inschrijving van laatste
wilsbeschikking inzake lijkbezorging is gebeurd

….. ex. 4.18-2/2

Verklaring van wijziging/intrekking van een verklaring inzake
Division of ContinugaTM nv
wijze van teraardebestelling

Stijn StreuvelslaanDatum:
73
.............................................................................
8501 KORTRIJK (HEULE)

.......................................................................................................................

Functie: .................................................................................................................... Handtekening:

............................................................

De UGA-berichten kunnen u ook langs elektronische weg bezorgd worden. Als u in de toekomst de UGA-berichten op
die manier wenst te ontvangen, gelieve dan hieronder uw e-mail adres te vermelden:
.........................................................................................................................................................................................................................
Minimum te bestellen hoeveelheid: 10 exemplaren.

