
7. Kan ik een wilsverklaring inzake 
euthanasie laten registreren?

Ja, maar dit is niet verplicht. Ga met het 
ingevulde formulier naar uw gemeentebestuur. 
De gemeenteambtenaar registreert uw 
gegevens in de gegevensbank van de 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu. Alle artsen 
hebben toegang tot deze gegevensbank. 

8. Waarom zou ik mijn wilsverklaring inzake 
euthanasie laten registreren?

Als u uw wilsverklaring laat registeren, zijn de 
artsen snel op de hoogte van het bestaan van 
een wilsverklaring. Indien u uw wilsverklaring 
niet wil laten registreren, moet u er zelf voor 
zorgen dat deze bekend is. U kunt in uw ver-
klaring een of meerdere vertrouwenspersonen 
aanwijzen. Deze  vertrouwenspersonen moe-
ten dan zélf uw behandelende arts verwittigen 
dat u een wilsverklaring heeft. 

9. Bestaat er een officieel document waarin 
ik al mijn laatste wilsverklaringen kan 
opnemen?

Nee. U kunt wel afzonderlijke wilsverklaringen 
opstellen voor: 
• euthanasie 
• weigering van een medische behandeling 

orgaandonatie 
• schenking van het lichaam aan de 

wetenschap 
• begrafenis 
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10. Nogvragen?

Cel “Organen, Embryo’s en  
Bio-Ethiek” 

Galileelaan 5/2
1210 Brussel 

www.euthanasiewilsverklaring.be

02 524 97 97

euthanasie@health.fgov.be
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is hij verplicht om de patiënt of de eventue-
le vertrouwenspersoon daarvan tijdig op de 
hoogte te brengen en zijn weigering toe te 
lichten. De patiënt kan dan bij een andere arts 
euthanasie aanvragen. 

5. Waar kan ik het model van  
wilsverklaring vinden?

• bij uw gemeentebestuur 
• op de site www.euthanasiewilsverklaring.be
• op aanvraag bij de FOD Volksgezondheid, 

Veiligheid van de Voedselketen en  
Leefmilieu.  

Praktische details over hoe u de  
voorafgaande wilsverklaring moet invullen, 

vindt u op de site 
www.euthanasiewilsverklaring.be 

onder de rubriek “Burgers” 

6. Hoe lang is een wilsverklaring inzake 
euthanasie geldig?

Voor wilsverklaringen opgesteld vóór 2 april 
2020: De wilsverklaring is 5 jaar geldig te 
rekenen vanaf de datum van de verklaring. 
De aangever moet er zelf over waken dat 
zijn wilsverklaring om de 5 jaar herbevestigd 
wordt als hij wil dat ze geldig blijft. Die 
herbevestiging kan uitgevoerd worden volgens 
dezelfde modaliteiten als het opstellen van 
de oorspronkelijke wilsverklaring: nieuwe 
papieren verklaring en nieuwe registratie bij 
de gemeentelijke administratie.
Voor de wilsverklaringen opgesteld vanaf 
2 april 2020: De wilsverklaring heeft een 
onbeperkte geldigheidsduur. 
 

1. Wat is een wilsverklaring inzake  
euthanasie?

Dit is een schriftelijke wilsverklaring van iemand 
die, ingeval hij wilsonbekwaam zou zijn, wil 
dat een arts euthanasie toepast volgens de 
wettelijke voorwaarden. 

2. Wanneer zal een arts euthanasie  
toepassen op basis van een  
wilsverklaring?

Een arts die euthanasie toepast op basis van 
een voorafgaande wilsverklaring, moet eerst 
vaststellen dat:  
• de patiënt aan een ernstige en ongeneeslijke 

aandoening lijdt, die veroorzaakt is door een 
ongeval of ziekte; 

• de patiënt buiten bewustzijn is; 
• en dat deze toestand onomkeerbaar is 

volgens de huidige stand van de wetenschap. 

3. Wie mag een wilsverklaring inzake  
euthanasie opstellen?

Elke wilsbekwame meerderjarige of ontvoogde 
minderjarige die een rijksregisternummer 
heeft. Alle personen die op de wilsverklaring 
vermeld staan, zowel getuigen als  eventuele 
vertrouwenspersonen, moeten meerderjarig zijn 
en beschikken over een rijksregisternummer. 

Opmerking : een ontvoogde minderjarige is 
“iemand jonger dan 18 jaar die na een beslis-
sing van de Jeugdrechtbank niet meer aan het 
ouderlijk gezag onderworpen is”. 

4. Is euthanasie een recht?

Neen, als u een euthanasieaanvraag indient, 
betekent dit niet automatisch dat u die zal 
krijgen. Zelfs als alle wettelijke voorwaarden 
vervuld zijn, is een arts vrij om euthanasie toe 
te passen of te weigeren. Als hij weigert, dan 

Sinds 2002 is euthanasie in België in 
bepaalde gevallen toegestaan en dus 
niet strafbaar. Op verzoek van de patiënt 
kan een arts euthanasie toepassen als 
de wettelijke voorwaarden vervuld 
zijn. Dit verzoek kan ofwel door een 
handelingsbekwame patiënt gedaan 
worden, ofwel moet dit vooraf in een 
wilsverklaring euthanasie zijn opgenomen. 
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