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Titel  
10 NOVEMBER 2005. - Wet tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met 
bepalingen over de rol van de apotheker en het gebruik en de beschikbaarheid van euthanatica. 
 
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU  
Publicatie : 13-12-2005 nummer :   2005023052 bladzijde : 53613   BEELD  
Dossiernummer : 2005-11-10/68 
Inwerkingtreding : 23-12-2005  
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Art. 1-3  
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Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 
 
  Art. 2. In de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wordt een artikel 3bis ingevoegd, luidende 
: 
  " Art. 3bis. De apotheker die een euthanaticum aflevert, pleegt geen misdrijf wanneer hij handelt op 
basis van een voorschrift waarop de arts uitdrukkelijk vermeldt dat hij handelt in overeenstemming 
met deze wet. 
  De apotheker levert persoonlijk het voorgeschreven euthanaticum aan de arts af. De Koning bepaalt 
de zorgvuldigheidsregels en voorwaarden waaraan het voorschrift en de aflevering van geneesmiddelen 
die als euthanaticum worden gebruikt, moeten voldoen. 
  De Koning neemt de nodige maatregelen om de beschikbaarheid van euthanatica te verzekeren, ook in 
officina-apotheken die toegankelijk zijn voor het publiek. " 
 
  Art. 3. [Artikel 7, tweede lid, van dezelfde wet wordt aangevuld als volgt : 
   " 6° de naam, de voornamen, het registratienummer bij het RIZIV en het adres van de apotheker die 
het euthanaticum heeft afgeleverd, de afgeleverde producten en hun hoeveelheid en eventueel het 
overschot dat aan de apotheker werd terugbezorgd."] <Errata, zie B.St. 21-03-2016, p. 19410> 
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   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch 
Staatsblad zal worden bekendgemaakt.  
Gegeven te Brussel, 10 november 2005.  
ALBERT  
Van Koningswege :  
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,  
R. DEMOTTE  
Met 's Lands zegel gezegeld :  
De Minister van Justitie,  
Mevr. L. ONKELINX. 
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   ALBERT II, Koning der Belgen, 
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :  
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