
 

 Victor Hortaplein 40, bus 10  ●  1060 Brussel  ●  www.gezondheid.belgie.be 

 

 

 

Geachte Mevrouw, Mijnheer, 

 

 

Naar aanleiding van de publicatie van de wet van 15 maart 2020 tot wijziging van de 

wetgeving betreffende de euthanasie delen wij u mee dat een wilsverklaring inzake 

euthanasie opgesteld vanaf 2 april 2020 automatisch een onbeperkte duur zal hebben (in 

plaats van een beperkte duur van 5 jaar tot nu toe). .  

 

Wilsverklaringen die als verklaringsdatum een datum vóór 2 april 2020 hebben, behouden 

een geldigheid van vijf jaar. 

 

Aangezien het einde van de geldigheidstermijn automatisch berekend wordt op basis van de 

datum van de verklaring die geregistreerd wordt, zal deze wijziging in de praktijk geen impact 

hebben op de manier waarop u een wilsverklaring inzake euthanasie registreert. In 

voorkomend geval zal het veld « einde geldigheid » voortaan de vermelding « onbeperkt » 

bevatten.  

 

Om technische redenen zal de wijziging van de applicatie waarin u de verklaringen registreert 

echter niet vóór 20 april 2020 operationeel kunnen zijn. . Alle wilsverklaringen die opgesteld 

zijn tussen 2 april 2020 en 20 april 2020 zullen dus, tijdelijk, een einddatum voor de geldigheid 

in de applicatie behouden. U heeft dan ook twee mogelijkheden:  

 

 Bij voorkeur vraagt u aan de aangever om te wachten tot 20 april 2020 voor de registratie 

van zijn wilsverklaring 

 

DATUM 31/03/2020 
 

BIJLAGE(N) 1 
 

E-MAIL: euthanasie@health.fgov.be   

       

BETREFT : Geldigheid van de voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie 

Directoraat-generaal Gezondheidszorg 
Dienst Acute en Chronische zorg 

Ter attentie van de dienst die verantwoordelijk is voor de 
registratie van de voorafgaande wilsverklaringen inzake 
euthanasie 
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 Als de aangever nog steeds zijn wilsverklaring wil laten geregistreren,  kunt u doorgaan 

met de registratie maar u bezorgt niet direct een ontvangstbevestiging. Na 20 april 2020 

zal bij die wilsverklaringen de einddatum voor de geldigheidsduur overgaan naar « 

onbeperkt ». Dan kunt u de ontvangstbevestiging afprinten en aan de betrokken 

aangevers bezorgen. 

 

Mocht er zich een probleem voordoen, dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met 

onze diensten via het e-mailadres dat in de hoofding van deze brief staat vermeld. 

 

Als bijlage sturen wij u, voor de goede orde, de laatste update van de vaak gestelde vragen.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Pedro Facon 

Directeur-generaal 


