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Modaliteiten voor de registratie van de verklaringen van donatie van menselijk
lichaamsmateriaal na overlijden

Geachte mevrouw, mijnheer,

Vanaf 1 juli 2020 zullen nieuwe modaliteiten voor de registratie van de wil om menselijk
lichaamsmateriaal na overlijden te doneren van kracht worden1. We wijzen erop dat er in België een
veronderstelde toestemming voor de donatie van menselijk lichaamsmateriaal (organen, weefsels en
cellen) na overlijden bestaat. Dit betekent dat iedereen geacht wordt in te stemmen met de donatie van
zijn lichaamsmateriaal na overlijden2.
Als gemeentebestuur zullen deze nieuwe modaliteiten vanaf 2 juni 2020 drie belangrijke veranderingen
met zich meebrengen:

1. Menselijk lichaamsmateriaal
U zal voortaan vier beslissingen met betrekking tot de donatie van menselijk lichaamsmateriaal na
overlijden kunnen vastleggen. Deze zijn:


Orgaandonatie voor transplantatie: organen van een donor na overlijden wegnemen.
Weggenomen organen worden alleen gebruikt voor transplantatie bij mensen die hierop wachten.



Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie: weefsels en cellen van een
donor na zijn overlijden wegnemen. Weggenomen weefsels worden alleen gebruikt voor
transplantatie bij mensen die hierop wachten.



Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen: het
lichaamsmateriaal van een donor na overlijden wegnemen om geneesmiddelen te maken,
bijvoorbeeld voor innoverende therapieën. Het gedoneerde materiaal (organen, weefsels, cellen en
alles wat daaruit wordt gehaald) kan dus worden gebruikt om geneesmiddelen te maken.



Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek: lichaamsmateriaal dat na overlijden
bij een donor wordt weggenomen voor wetenschappelijk onderzoek. Gedoneerd lichaamsmateriaal
(organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit wordt gehaald) wordt gebruikt voor wetenschappelijk
onderzoek, zonder menselijke toepassing. Dit onderzoek is vaak essentieel om de zorg te blijven
verbeteren. Het helpt onder meer om de kennis over het menselijk lichaam of over bepaalde ziekten
te vergroten. Opmerking: dit soort donatie is verschillend van het afstaan van het lichaam voor
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs dat wordt beheerd door faculteiten geneeskunde.

1

KB van 9 februari 2020 betreffende de registratie van wilsverklaringen over de wegneming van menselijk
lichaamsmateriaal, met inbegrip van organen, na overlijden.
2 Artikel 10 en volgende van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 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.
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2. Nieuwe applicatie
Vanaf 2 juni 2020 registreert u de wensen met betrekking tot de donatie van menselijk
lichaamsmateriaal na overlijden rechtstreeks en alleen in de applicatie "Verklaring donatie menselijk
lichaamsmateriaal". U hoeft deze verklaringen dus niet meer in het Rijksregister te registreren.
Deze nieuwe applicatie zal voortaan gemeenschappelijk zijn voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van
de Voedselketen en Leefmilieu (bevoegd voor donatie organen voor transplantatie) en het Federaal
Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG - bevoegd voor donatie menselijk
lichaamsmateriaal voor transplantatie, vervaardiging van geneesmiddelen en onderzoek).
2.1.

Toegang

De lokale beheerder, d.w.z. de lokale administrator die momenteel verantwoordelijk is voor de toegang
tot de online euthanasie-applicatie, verleent en beheert de toegang voor toekomstige gebruikers van de
applicatie. Gemeenteambtenaren die toegang hebben tot "Verklaring donatie menselijk
lichaamsmateriaal" moeten hun elektronische identiteitskaart gebruiken.
2.2.

Inloggen op de applicatie

Vanuit uw webbrowser moet u naar de portaalsite van Sociale Zekerheid
https://www.socialsecurity.be/site_nl/civilservant/Infos/commune/index.htm surfen. U moet dan kiezen
voor de applicatie "Verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal".
U komt op de startpagina van de applicatie die een korte presentatie van de applicatie bevat, evenals de
gebruikershandleiding en de contactgegevens van de helpdesk.
Om toegang te krijgen tot de applicatie zelf, moet u klikken op "Een aangifte indienen" en uw
authenticatiemiddel kiezen: elektronische identiteitskaart.
2.3.

Voorafgaande controles

Voorafgaand aan de feitelijke registratie moeten twee controles worden uitgevoerd.
1°. De controle van de identiteit van de persoon die de verklaring voor registratie voorlegt. Hierbij wordt
gecontroleerd of de identiteit van de persoon die de verklaring voorlegt, overeenkomt met de identiteit
van de persoon op wie de verklaring betrekking heeft, of de persoon die de verklaring aflegt de verklaring
voor een derde kan laten registreren.
2°. De controle van de conformiteit van de voorgelegde voorafgaandelijke verklaring met het model dat
is bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 9 februari 2020 (zie bijlage).
2.4.

De ontvangstbevestiging

Na bevestiging van de registratie verstuurt de applicatie automatisch, onmiddellijk en pas na ontvangst
van de gegevens een ontvangstbevestiging in PDF-formaat. Deze ontvangstbevestiging moet worden
afgedrukt, ondertekend door de gemeenteambtenaar die de registratie heeft uitgevoerd en vervolgens
samen met het verklaringsformulier dat als basis voor de registratie heeft gediend, aan de aangever
of zijn vertegenwoordiger worden overhandigd. Het originele formulier moet dus niet meer naar de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu worden gestuurd.
2.5.

Documentatie & contact



Gebruikershandleiding van de applicatie voor de gemeenteambtenaren



Gegevens van de helpdesk voor vragen over de toegankelijkheid en het gebruik van de applicatie:
02/511 51 51 - contactcenter@eranova.fgov.be



Voor meer informatie: www.beldonor.be en

www.fagg.be
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3. Gemeenten, huisartsen en Mijn Gezondheid
Burgers die hun wil terzake willen registreren, kunnen zich nog steeds naar hun gemeentebestuur maar
vanaf 1 juli 2020:


kan men zick ook registreren bij zij/haar huisarts



kan men zich ook online via de website www.mijngezondheid.be registreren

Minderjarigen en personen die niet in staat zijn om hun wil alleen uit te drukken, moeten zich altijd naar
hun gemeentebestuur begeven.

In de praktijk vanaf 28 mei 2020
1°. Verricht geen nieuwe registraties tussen 28 mei 2020 en 2 juni 2020.
2°. Vraag uw lokale beheerder om de nodige toegang te creëren tot de applicatie "Verklaring donatie
menselijk lichaamsmateriaal" van de portaalsite van de Sociale Zekerheid voor het personeel van de
dienst bevolking dat belast zal zijn met de registratie van de wilsverklaringen met betrekking tot de
donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden.
3°. Zodra u toegang hebt gekregen, kunt u overgaan, vanaf 2 juni 2020, tot de registratie van de
verklaringen in de applicatie "Verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal " van de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het FAGG en kan u contact opnemen
met de helpdesk voor alle vragen met betrekking tot deze applicatie.

Hoogachtend,
Cel “Organen, Embryo’s en Bioethiek” van de FOD Volksgezondheid
&
Eenheid “Menselijk lichaamsmateriaal” van het FAGG

3|3

