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Een ingrijpende, 
maar strak afgebakende regeling

•Wet 28 mei 2002 biedt geen juridisch kader
voor alle discussies over medisch handelen
bij het levenseinde

•Dus enkel over euthanasie en niet over
• Niet instellen of staken van behandeling

• Doorgedreven pijnbestrijding

• Palliatieve sedatie



•Artikel 2 geeft strikte definitie van euthanasie

•Naar Nederlands voorbeeld en op basis van advies
van RCBE



Weerhouden definitie

• ‘Euthanasie is het opzettelijk
levensbeëindigend handelen door een
ander dan de betrokkene, op diens
verzoek’



Kern van de regeling

• Strafwetboek wordt niet gewijzigd

• Kwalificaties moord en doodslag
• Blijven ongewijzigd behouden
• Kunnen potentieel verder toegepast worden op 

levensbeëindigend handelen door artsen (vermits de 
toestemming van het slachtoffer het strafbaar karakter
niet wegneemt)



• Euthanasiewet 2002 voerde uitzonderingsregeling in voor 
levensbeëindigend handelen
• Door artsen

• Die inhoudelijke

• En procedurele voorwaarden volgen

• En deelnemen aan (a posteriori) controle



Inhoudelijke voorwaarden

• Patiënt is
• Meerderjarig (met bijzondere regeling voor oordeelsbekwame

minderjarigen, ingevoerd in 2014)

• Handelingsbekwaam

• Bewust op het ogenblik van zijn verzoek (met uitzonderingsregeling voor 
‘wilsverklaring’)



•Patiënt bevindt zich in 
• ‘medisch uitzichtloze toestand van aanhoudend en 

ondraaglijk fysiek of psychisch lijden
• Dat niet gelenigd kan worden
• En het gevolg is van ernstige of ongeneeslijke, door

ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening’



• Toetsing van voorwaarden:
• Gedeeltelijk medisch objectiveerbaar

• Gedeeltelijk toekomend aan patiënt

• Medisch objectiveerbaar
• ‘medisch uitzichtloze toestand’ (van aanhoudend en ondraaglijk of fysiek of 

psychisch lijden)

• Die het gevolg is van ernstige of ongeneeslijke, door ongeval of ziekte 
veroorzaakte aandoening

• Toetsing door de patiënt
• Ondraaglijk karakter van het lijden

• Toetsing door arts en patiënt
• Aanhoudend karakter van het lijden

• ‘dat niet kan gelenigd worden’



• Aandoening hoeft niet noodzakelijk tot de dood te leiden

• Wel zwaardere procedurele regeling voor niet-terminalen



• Verzoek van patiënt is
• Vrijwillig

• Overwogen

• Herhaald (in meerdere gesprekken, ‘gespreid over redelijke periode, rekening 
houdend met ontwikkeling van gezondheidstoestand’)

• ‘niet tot stand gekomen als gevolg van enige externe druk’



Procedurele voorwaarden

• Arts moet
• Patiënt informeren over gezondheidstoestand en levensverwachting

• Resterende therapeutische mogelijkheden (waaronder palliatieve zorg) 
bespreken (verschillend van zogenaamde ‘palliatieve filter’)

• Zich verzekeren van aanhoudend lijden en van duurzaam karakter van 
euthanasieverzoek (o.m. met meerdere gesprekken, gespreid over ‘redelijke
periode’)



• Andere (‘onafhankelijke’) arts raadplegen

• Verzoek bespreken met verplegend team

• Indien de patient dat wenst: verzoek bespreken met naasten

• Nagaan of de patiënt verzoek met derden kon bespreken



Rol en taak van tweede arts
(‘consulent’)

• Arts moet onafhankelijk zijn
• Ten opzichte van patiënt

• En behandelende arts

• Volgens FCEC houdt onafhankelijkheid in:
• Geen familiale band

• Geen hiërarchische ondergeschiktheid

• Patiënt ‘niet geregeld in behandeling hebben gehad’

• Bevoegd om over de aandoening te oordelen

• Moet 
• Medisch dossier inzien

• Patiënt onderzoeken



• Moet voorwaarden nagaan
• Ernstige

• Ongeneeslijke aandoening

• Die lijdt tot ondraaglijk lijden

• Dat niet kan gelenigd worden

• Verslag aan behandelende arts

• Rapportage aan patiënt door behandelende arts



Bevestiging verzoek

• Euthanasieverzoek wordt opgesteld en getekend door patiënt

• Bij uitzondering opgesteld door meerderjarige die geen belang kan 
hebben bij overlijden van patiënt
• In bijzijn van arts

• Met medisch attest dat onmogelijkheid tot schrijven bevestigt



Bijkomende voorwaarden
voor ‘niet terminalen’

• Raadpleging van tweede (eigenlijk derde) arts (dus tweede
consulent)
• Psychiater of specialist in betrokken aandoening

• Onafhankelijk ten opzichte van patiënt en beide andere artsen

• Wachttermijn van minstens een maand:
• Na schriftelijk verzoek

• Boven normale reflectietermijn (‘meerdere gesprekken, gespreid over 
redelijke periode)



• Beoordeling van euthanasie omwille van psychisch lijden:
• Moeilijke evaluatie met veel discussies over 

• Medische uitzichtloosheid van de onderliggende pathologie

• Niet te lenigen karakter van het ondraaglijk lijden

• Recente aanbeveling  (1/12/17) over zorgvuldigheidsvereisten van Vlaamse 
Vereniging voor Psychiatrie (www.vvp-online.be) 

http://www.vvp-online.be/


Het stelsel van de wilsverklaring

• Bevat geen volledige regeling van ‘advance care planning’ of van 
‘living will’ (gedeeltelijk geregeld in Patiëntenrechtenwet via 
‘negatieve voorafgaande wilsverklaring’)

• Enkel sterk beperkt stelsel van voorafgaande formulering van 
euthanasievraag



•Euthanasiewet 2002 voorziet mogelijkheid om als 
volwassene te vragen dat euthanasie toegepast 
wordt in toekomst indien 
• Men lijdt aan ernstige en ongeneelijke aandoening
• Niet meer bij bewustzijn is
• Toestand onomkeerbaar is (en onomkeerbaar karakter 

bevestigd wordt door twee artsen)



• ‘niet meer bij bewustzijn’
• Is veel verregaander dan verlies van handelings- of 

wilsbekwaamheid
• Houdt verlies van waarnemingsvermogens in (zoals bij 

coma of PVS)

• Bij dementie:

• Dus geen mogelijkheid tot euthanasie op grond van 
wilsverklaring

• Mogelijk wel geen verzorgende handelingen op grond van 
negatieve voorafgaande wilsverklaring (op grond van 
Patiëntenrechtenwet)



• Wilsverklaring moet opgesteld worden door betrokkene in 
aanwezigheid van twee getuigen

• Bij uitzondering getekend door ander persoon zonder enig belang bij
overlijden

• Wilsverklaring was vroeger slechts vijf jaar geldig. Voorwaarde
afgeschaft in 2020



• Model vastgelegd bij KB (zie www.health.fgov.be/euthanasie )

• Wilsverklaring kan sinds 1 september 2008 (elektronisch) 
geregistreerd worden

• Vrijwillig initiatief tot integratie van wilsverklaringen inzake 
gezondheidszorg en levenseinde (www.palliatief.be en 
www.delaatstereis.be) 

http://www.health.fgov.be/euthanasie
http://www.palliatief.be/
http://www.delaatstereis.be/


Nieuwe regeling voor oordeelsbekwame 
minderjarigen

•Sinds 2014 is euthanasie ook mogelijk voor 
oordeelsbekwame minderjarigen

•Enkel bij fysiek lijden

•Niet voor niet-terminalen

•Mits bijkomende raadpleging van kinderpsychiater 
of psycholoog, die oordeelsbekwaamheid 
beoordeelt

•Mits akkoord van ouders



Principiële bepalingen

•Euthanasieverzoek en wilsverklaring hebben
geen dwingende waarde

•Niemand kan gedwongen worden mee te 
werken aan euthanasie

•Sinds wetswijziging van 15 maart 2020: ‘geen
enkele clausule mag arts beletten om met 
inachtneming van de wettelijke voorwaarden
euthanasie toe te passen ’



• “Weigert de geraadpleegde arts op grond van zijn gewetensvrijheid 
euthanasie toe te passen, dan moet hij dit de patiënt (…) tijdig en ten 
laatste binnen zeven dagen na de eerste formulering van het verzoek 
laten weten, waarbij hij de redenen van zijn weigering toelicht en de 
patiënt (…) doorverwijst naar een andere door de patiënt (…) 
aangewezen arts.

• Weigert de geraadpleegde arts euthanasie toe te passen op een 
medische grond, dan dient hij dit de patiënt (…) tijdig te laten weten, 
waarbij hij de redenen van zijn weigering toelicht. In dat geval wordt 
die medische grond opgetekend in het medisch dossier van de 
patiënt.



• Sinds wetswijziging 2020: “De arts die weigert in te gaan op een 
euthanasieverzoek moet de patiënt (..) in elk geval de 
contactgegevens bezorgen van een centrum of een vereniging die in 
euthanasierecht zijn gespecialiseerd, alsook op vraag van de patiënt 
(…), binnen vier dagen volgend op die vraag het medisch dossier van 
de patiënt bezorgen aan de (…) aangewezen arts”



Rapportering en controle
na euthanasie



Essentie van het controlesysteem

•Bijzonder strafrechtelijk regime hangt af van 
naleving rapporterings- en controlesysteem

•Verplichting tot spontane rapportering bij 
uitvoerende arts

•Rapportering gebeurt via formulier met twee delen
• Anoniem
• Nominatief



•Onderzoek gebeurt door bijzondere commissie 
(Federale controle- en evaluatiecommissie (FCEC)) 
die slechts aan Procureur rapporteert indien wet 
naar haar oordeel niet nageleefd is

•Commissie onderzoekt in beginsel enkel op grond 
van anoniem onderdeel van het formulier



Rapporteringsverplichting

• Verplichting rust op ‘arts die euthanasie heeft toegepast’

• Is de arts die de levensbeëindigende handelingen heeft gesteld
• niets sluit uit dat andere arts rapporteert

• bijzonder strafrechtelijk regime voor uitvoerend arts geldt enkel indien hij 
rapporteert



• Arts moet binnen vier werkdagen een bijzonder document 
overmaken aan de FCEC

• Minimale inhoud van het document is bepaald door wet
• Twee delen (‘anoniem’ en ‘nominatief’)

• Vrij precieze beschrijving inhoud



• FCEC stelde vast model van registratiedocument op (zie 
www.health.fgov.be/euthanasie of www.leif.be )

http://www.health.fgov.be/euthanasie
http://www.leif.be/


• In anoniem deel: 
• Diagnose

• Lijden

• Waarom lijden niet kon gelenigd worden

• Gevolgde procedure

• Adviezen van consulent (of consulenten)

• Gebruikte middelen voor euthanasie

• … 



• In nominatief deel:
• Naam patiënt

• Naam uitvoerende arts

• Naam consulenten



Gevolgen van niet-rapportering
of van niet conforme rapportering

• Uitzonderingsregime van art. 3 is enkel van toepassing indien de arts 
de « in deze wet voorgeschreven voorwaarden en procedures heeft 
nageleefd »

• Indien dit niet het geval is, blijft Strafwetboek onverkort toepasbaar



• Advies Raad van State:
• Arts die louter vormelijke voorwaarden niet heeft nageleefd kan « op geheel 

gelijke voet » behandeld worden als arts die inhoudelijke grondvoorwaarden 
niet naleefde

• Vervolging wegens moord blijft dus mogelijk bij niet-rapportering of 
niet-conforme rapportering

• Volgens Raad van State
• Moeilijk te verzoenen met evenredigheidsbeginsel

• Afzonderlijke, aangepaste bestraffing is nodig



Controle

• Controle gebeurt door FCEC
• Acht artsen (waarvan minstens vier hoogleraar)

• Vier juristen (hoogleraar in de rechten of advocaat)

• Vier leden uit ‘kringen die belast zijn met problematiek van ongeneeslijk 
zieken’

• Commissie beraadslaagt enkel geldig met quorum van 2/3den



• Commissie onderzoekt eerst tweede (anoniem) deel van formulier

• Taak en doel van dit (mogelijk exclusief) onderzoek:
• ‘Is euthanasie uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure 

bepaald in de wet ?’

• Bij twijfel: stemming over opheffing anonimiteit



• Na beslissing met ‘gewone meerderheid’: opheffing van anonimiteit 
door opening van eerste (nominatief) deel



Onderzoek na opheffing anonomiteit

•FCEC kan ‘aan behandelende arts elk element uit 
het medisch dossier dat betrekking heeft op de 
euthanasie opvragen’

•FCEC kan eventueel
• Behandelende (uitvoerende) arts
• En consulent uitnodigen



Besluitvorming in commissie

•Essentiële vraag: is wet nageleefd ?

•Slechts indien twee derden van oordeel is dat dit 
niet het geval was, wordt dossier ‘doorgezonden’ 
aan Procureur des Konings



Exclusiviteit van de 
bijzondere controle ?

• Sluit controle door FCEC normaal strafrechtelijk onderzoek uit ?

• Raad van State: controlemechanisme doet geen afbreuk aan 
bevoegdheid van gerechtelijke overheid om
• Ambtshalve

• Of op aangifte of klacht

• Onderzoek te openen



• Verklaring Minister Justitie in Kamer (op grond van 
voorbereidende nota voor College van Procureurs-Generaal)
• Bevoegdheid FCEC doet geen afbreuk aan onafhankelijkheid parket

• Overgemaakte casus kan nog geseponeerd worden

• Niet overgemaakte casus kan onderzocht worden 



•Tom.balthazar@ugent.be

mailto:Tom.balthazar@ugent.be

