
Het recht op euthanasie. Tijd voor de volgende stap. 
Euthanasie mogelijk, ook voor wie niet meer bewust is en voor wie minderjarig is. 

 

Via deze petitie willen we er bij de federale regering, de zetelende federale parlementsleden en alle democratische partijen op aandringen dat de 

euthanasiewet tijdens de volgende legislatuur uitgebreid en verfijnd wordt. 

 

Wij vragen de volgende verfijningen: 

• Vermits de wilsverklaring steeds herroepbaar is, is een tijdslimiet van 5 jaar overbodig. Het is wenselijker de tijdslimiet te schrappen.  De 

gemeenten, die de wilsverklaringen registreren, moeten nu al verplicht worden de betrokkenen automatisch op de hoogte te brengen van het 

nakende verstrijken van de tijdslimiet. 

• Indien de wilsverklaring euthanasie geregistreerd werd, dient het bestaan hiervan opgenomen te worden op de chip van de elektronische 

identiteitskaart. 

• Er moet een doorverwijsplicht komen voor de arts die euthanasie weigert. 

• Hulp bij zelfdoding moet ingeschreven worden in de euthanasiewet. 

• Er moet toegezien worden op het feit dat ziekenhuizen die met overheidsgeld werken, de toepassing van de euthanasiewet niet in de weg staan. 

Bovendien dringen wij erop aan de wet uit te breiden: 

• Naar personen met een onomkeerbare  hersenaandoening of een dementie, die vooraf een wilsverklaring schreven. 

• Naar minderjarigen, dit binnen de huidige wet, zonder afbreuk te doen aan de definitie van het begrip ‘euthanasie’ (de uitdrukkelijke en 

weloverwogen vraag van de patiënt), en zonder een leeftijdslimiet in te bouwen.  

Meer informatie op www.h-vv.be 
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