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Annulering van het verzet tegen het wegnemen van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden
uitgedrukt door uw ouder of voogd
Geachte mevrouw, Geachte heer,
In België is er een vermoeden van toestemming voor het doneren van menselijk lichaamsmateriaal
(organen, weefsels en cellen) na overlijden. Dat wil zeggen dat iedereen geacht wordt akkoord te zijn
met het doneren van lichaamsmateriaal na overlijden1.
Eén van uw ouders of uw voogd heeft daar, toen u minderjarig was, in uw naam verzet tegen
aangetekend. Dat verzet werd geregistreerd op [DATUM-VERZET]. In uw geval was er dus geen
(vermoeden van) toestemming tot het doneren en gebruik van uw lichaamsmateriaal na uw overlijden.
Het gaat concreet om een verzet tegen:





[Orgaandonatie voor transplantatie]
[Donatie van lichaamsmateriaal voor transplantatie]
[Donatie van lichaamsmateriaal voor vervaardiging van geneesmiddelen]
[Donatie van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek]

U wordt binnenkort meerderjarig of u bent het al? Het hogervermelde verzet wordt geannuleerd op
[DATUM-ANNULERING] en vanaf dan geldt opnieuw het vermoeden van toestemming.2 Als u akkoord
bent met het vermoeden van toestemming, hoeft u niets te ondernemen. U kunt zelf ook een
uitdrukkelijke wilsverklaring laten registreren (verzet of toestemming). In afwachting van de registratie
van uw keuze geldt het vermoeden van toestemming.
Hoe uw keuze registreren?
De uitdrukkelijke wilsverklaring (verzet of toestemming) kan per doel (orgaantransplantatie,
transplantatie van weefels en cellen, lichaamsmateriaalvoor aanmaak van geneesmiddelen of voor
wetenschappelijk onderzoek) worden geregistreerd via:

de online applicatie op www.mijngezondheid.be

uw huisarts

uw gemeentehuis
Meer informatie
Bezoek www.beldonor.be of www.fagg.be/nl/menselijk-lichaamsmateriaal
Met beleefde groeten,
Cel “Organen, Embryo’s en Bio-ethiek” van de FOD Volksgezondheid
&
Cel “Menselijk lichaamsmateriaal” van het FAGG

1 Artikel 10 en volgende van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen
(Orgaantransplantatiewet) en artikel 12 van de wet van 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.
2
Artikel 10, §3bis van de Orgaantransplantatiewet, zoals uitgevoerd door artikel 5 en artikel 11 van het koninklijk besluit
van 9 februari 2020 betreffende de registratie van wilsverklaringen over de wegneming van menselijk lichaamsmateriaal,
met inbegrip van organen, na overlijden.
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