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Dit dossier bevat alleen referenties van documenten. De integrale versie is 
voorbehouden aan de Leden en de diensten van het federale Parlement. 
Alle elektronische adressen waren toegankelijk op de datum van verschijning van 

het dossier.  Het is echter altijd mogelijk dat bepaalde adressen worden 
afgeschaft of veranderd. 
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INLEIDING 
 

Dit dossier bevat een selectie van wetgeving en recente documentatie met 

betrekking tot euthanasie in België, Nederland en Luxemburg. 
Dit dossier bevat ook een selectie van documentatie m.b.t. de situatie in 
Frankrijk.  In dat land is   euthanasie niet wettelijk geregeld. De problematiek 

van het levenseinde wordt er benaderd vanuit  het oogpunt van de palliatieve 
zorgen en het weigeren van hardnekkige therapeutische behandelingen, maar 

momenteel is er een debat aan de gang over de evolutie van het bestaande 
wettelijk kader. 

Dit dossier is bijgewerkt tot 21/11/2013 voor België en is afgesloten op 
31/01/2013 voor de andere landen. 

 

BELGIË 
 

Wetgeving 
 

Wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 
 
Koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de 

wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of 
ingetrokken 

 
Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot regeling van de wijze waarop de 
wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het 

Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld 
 

 

Parlementaire stukken 
 
Wetsvoorstel van 3 juli 2013 tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 

betreffende de euthanasie met de bedoeling deze uit te breiden tot personen die 
getroffen zijn door een ongeneeslijke en onomkeerbare hersaandoening , en die 
hun wil te kennen hebben gegeven in een vooraf opgemaakte wilsverklaring 

inzake euthanasie 
 

Wetsvoorstel van 26 juni 2013 tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 
betreffende de euthanasie en van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de 
ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen teneinde de gewetensclausule te 

garanderen 
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Wetsvoorstel van 26 juni 2013 tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 

betreffende de euthanasie teneinde een termijn vast te leggen voor de arts, 
enerzijds om gevolg te geven aan het verzoek om euthanasie van de patiënt en 
anderzijds om diens medisch dossier over te dragen aan een commissie indien 

hij weigert om dit verzoek in te willigen 
 

Wetsvoorstel van 26 juni 2013 tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 
betreffende de euthanasie om de tot vijf jaar beperkte geldigheid van de 
wilsverklaring te schrappen en deze door de patiënt zelf te laten bepalen 

 
Wetsvoorstel van 26 juni 2013 tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 

betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te 
maken 
 

Wetsvoorstel van 7 februari 2013 tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 
betreffende de euthanasie, inzake de wilsbeschikking 

 
Wetsvoorstel van 7 februari 2013 tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 
betreffende de euthanasie, inzake hulp bij zelfeuthanasie 

 
Wetsvoorstel van 7 februari 2013 tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 

betreffende de euthanasie, inzake de doorverwijsplicht van de behandelende arts 
 

Wetsvoorstel van 7 februari 2013 tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 
betreffende de euthanasie, inzake euthanasie bij minderjarigen 
 

Wetsvoorstel van 28 januari 2013 inzake de uitbreiding van de wet van 28 mei 
2002 betreffende de euthanasie tot minderjarigen, de medische hulp aan de 

patiënt die zelf de levensbeëindigende handeling stelt en de strafbaarstelling van 
hulp bij zelfdoding 
 

Wetsvoorstel van 24 januari 2013 houdende wijziging van de wet van 28 mei 
2002 betreffende de euthanasie met betrekking tot de procedure voor de 

registratie van wilsverklaring 
 
Wetsvoorstel van 17 januari 2013 houdende wijziging van de wet van 28 mei 

2002 betreffende de euthanasie teneinde een administratieve geldboete in te 
voeren ten aanzien van de arts die de aangifteplicht niet naleeft 

 
Voorstel van resolutie van 10 januari 2013 met betrekking tot de toepassing van 
de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 

 
Wetsvoorstel van 10 januari 2013 tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 

betreffende de euthanasie 
 

Wetsvoorstel van  8 november 2012 houdende wijziging van de wet van 28 mei 
2002 betreffende de euthanasie wat betreft de duurtijd van de wilsverklaring 
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Wetsvoorstel van 8 november 2012 houdende wijziging van de wet van 28 mei 

2002 betreffende de euthanasie teneinde een doorverwijsplicht toe te voegen 

 
Wetsvoorstel van 5 oktober 2012 houdende wijziging van de wet van 28 mei 
2002 betreffende de euthanasie wat betreft de duurtijd van de wilsverklaring 
 

Wetsvoorstel van 5 oktober 2012 houdende wijziging van de wet van 28 mei 
2002 betreffende de euthanasie teneinde een doorverwijsplicht toe te voegen 

 
Wetsvoorstel van 9 mei 2012 tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 
betreffende de euthanasie 

 
Wetsvoorstel van 9 mei 2012 tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 

betreffende de euthanasie, wat minderjarigen betreft 
 
Wetsvoorstel van 11 januari 2012 tot invoering van een verplichte palliatieve 

filter in de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 
 

Wetsvoorstel van 16 december 2010 tot invoering van een verplichte palliatieve 
filter in de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 
 

Wetsvoorstel van 28 oktober 2010 tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 
betreffende de euthanasie 

 
Wetsvoorstel van  28 oktober 2010 tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 
betreffende de euthanasie, wat minderjarigen betreft 

 
Wetsvoorstel van 23 september 2010 tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 

betreffende de euthanasie wat minderjarigen van vijftien jaar en ouder betreft 
 
Wetsvoorstel van 23 september 2010 tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 

betreffende de euthanasie en het koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende 
vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt 

opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken 
 

Wetsvoorstel van 16 augustus 2010 tot wijziging van artikel 4 van de wet van 28 
mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de wilsbeschikking 
 

Wetsvoorstel van 16 augustus 2010 tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 
betreffende de euthanasie, inzake hulp bij zelfeuthanasie 

 
Wetsvoorstel van 16 augustus 2010 tot wijziging van de artikelen 3 en 14 van de 
wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de doorverwijsplicht van 

de behandelende arts 
 

Wetsvoorstel van 16 augustus 2010 tot wijziging van artikel 3 van de wet van 28 
mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake euthanasie bij minderjarigen 
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Rechtsleer 
 

ROMMELAERE, C., « Euthanasie des « enfants » et des « déments »…Réflexions 
sur les propositions de loi », Rev.dr.santé, 2013-2014, afl.2, 77-100 

 
DESMET, M., « Palliatieve zorg en euthanasie : vijanden, buren en vrienden?”, 
Streven, 2013, afl.11, 965-979 

X., “Choisir sa fin de vie” (Dossier), Revue nouvelle, 2013, n°10, 28-87 
 

GALLUS, N., Bioéthique et droit, Limal, Anthemis, 2013, 273-284 
 
GENICOT, G., Nouveaux dialogues en droit médical, Limal, Anthemis, 2012, 49-

61 
 

TACK, S., “Recht op (uitvoering van) euthanasie? Instellingsbeleid en de 
professionele autonomie van de arts”, T.Gez., 2012-2013, afl.1, 7-22 
 

DELBEKE, E., « Juridische aspecten van zorgverlening aan het levenseinde », T. 
Gez., 2011-2012, afl.5, 345-355 

 
DELBEKE E., “Hulp bij zelfdoding: nood aan een afzonderlijke strafbaarstelling 

met een voorwaardelijke rechtvaardigingsgrond, T.Gez., 2010-2011, afl.3, 263-
275 
 

LEMMENS, C.,  “Medische beslissingen van een demente patiënt aan het einde 
van zijn leven en het juridisch statuut van advance care planning en 

voorafgaande wilsverklaringen”, T.Gez., 2010-2011, afl.1, 4-26 
 
GENICOT, G., Droit médical et biomédical, Bruxelles, Larcier, 2010, 634-674 

 
DE LEPELEIRE, J., BEYEN, A., BURIN, M., FABRI, R., GHIJSERBRECHTS, G., 

LISAERDE, J., TEMMERMAN B., VAN DEN EYNDE B., VAN DEN NOORTGATE, 
N.,« Réflexions critiques à propos de l’euthanasie de personnes atteintes de 
démence”, Rev.Med.Liège, 2010, 453-458 

 
SCHAMPS, G., VAN OVERSTRAETEN, M., “La loi belge relative à l’euthanasie et 

ses développements” in Liber Amicorum Henri-D. Bosly, Bruxelles, La Charte, 
2009, 337-355 
 

VANSWEEVELT, T., DELBEKE, E., “Soins et respect de la volonté de la personne 
en fin de vie”, Rapports belges aux journées suisses de l’Association Henri 

Capitant, 8-12 juin 2009, 13p. 
 
NYS E., « Euthanasie bij kinderen naar Belgisch recht », T.J.K., 2009, afl. 4-5, 

277-281 
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POUSSET, G., BILSEN, J., DE WILDE, J., DELIENS, L., MORTIER, F., “Houding 
van Vlaamse leerlingen uit het secundair onderwijs ten opzichte van euthanasie 
en andere beslissingen aan het levenseinde bij minderjarigen”, T.J.K., 2009, 

afl.4-5, 282-292 
 

LELEU, Y.-H., GENICOT, G., LANGENAKEN, E. “La maîtrise de son corps par la 
personne », in RENCHON, J.-L. (sous la direction de), Les droits de la 
personnalité, Bruxelles, Bruylant, 2009, 67-92 

 
X., “Het euthanasiedebat, zeven opinies vanuit verschillende perspectieven”, 

Ethische Perspectieven, 2008, afl.2, 152-193 
 
DE BONDT, W., « Euthanasiewet. Tweede evaluatie », N.J.W., 2007, afl.158, 

198-206 
 

DE KEYZER, E., “Respect voor het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt: gevolgen 
voor de wet betreffende de euthanasie”, T.Gez., 2005-2006, afl.5, 374-392 
 

DE BONDT, W., “De eeerste evaluatie van de toepassing van de euthanasiewet: 
capita selecta en kanttekeningen, R.W., 2005-2006, afl.3, 81-94 

 
DE BONDT, W., “La nouvelle loi belge relative à l’euthanasie: la consécration de 

l’autonomie individuelle”, R.D.I.D.C., 2003, 233-246 
 
MORTIER, F, “Euthanasie bij minderjarigen” in ADAMS, M., GRIFFITHS, J., DEN 

HARTOGH, G. (onder redactie van), Euthanasie. Nieuwe knelpunten in een 
voortgezette discussie, Kampen, Kok, 2003, 199-217 

 
VANSWEEVELT, T., “De euthanasiewet: de ultieme bevestiging van het 
zelfbeschikkingsrecht of een gecontroleerde keuzevrijheid?”, T.Gez., 2002-2003, 

afl.4, 216-278 
 

Documenten en verslagen 

Verslagen van de federale controle en evaluatiecommissie 

euthanasiewetgeving 

 
Federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie. Vijfde verslag aan de 
wetgevende kamers (2010-2011) 

 
Federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie. Vierde verslag aan de 

wetgevende kamers (2008-2009) 
 

Federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie. Derde verslag aan de 
wetgevende kamers (2006-2007) 
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Federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie. Tweede verslag aan de 
wetgevende kamers (2004-2005) 
 

Federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie. Eerste verslag aan de 
wetgevende kamers (2002-2003) 

Documenten 

 

Dossier de l’institut européen de bioéthique. Euthanasie : dix ans d’application de 
la loi en Belgique (Avril 2012) 

 
VAN WESEMAEL , Y., COHEN, J., BILSEN, J., SMETS, T., ONWUTEAKA-
PHILIPSEN, B., DELIENS, L, “Process and outcomes of euthanasia requests under 

the Belgian act on euthanasia: a nationwide survey”, Journal of pain and 
symptom management, 2011, vol.42 (5), 721-733 

 
POUSSET, G., BILSEN, J., COHEN, J., CHAMBAERE, K., DELIENS, L., MORTIER, 
F., “Medical end-of-life decisions in children in Flanders, Belgium. A population-

based postmortem survey”, Arch.Pediatr.Adolesc.Med., 2010, vol.164(6), 547-
553 

 
SMETS, T., BILSEN, J., COHEN,J., RURUP M.-L., MORTIER, F., DELIENS, L., 
“Reporting of euthanasia in medical practice in Flanders, Belgium: cross sectional 

analysis of reported and unreported cases”, BMJ, october 2010, vol.341, 1-8 
 

POUSSET, G., MORTIER, F., BILSEN, J., « Attitudes and practices of physicians 
regarding physician-assisted dying in minors », Arch.Dis.Child., june 2010, 1-6 
 

SMETS, T., COHEN, J., BILSEN, J., VAN WESEMAEL, Y., RURUP, M.-L., DELIENS, 
L., “The labelling and reporting of euthanasia by Belgian physicians: a study of 

hypothetical cases”, European journal of public health, december 2010, 1-8 
 
CHAMBAERE, K., BILSEN, J., COHEN, J., ONWUTEAKA-PHILIPSEN, B., MORTIER, 

F., DELIENS, L., “Physician-assisted deaths under the euthanasia law in Belgium: 
a population-based survey”, CMAJ, june 2010, vol.182(9), 895-901 

 
SMETS, T., BILSEN, J., COHEN, J., RURUP, M.-L., DELIENS, L., “Legal euthanasia 
in Belgium. Characteristics of all reported euthanasia cases”, Medical care, 2009, 

vol.47(12), 1-6 
 

INGHELBRECHT, E., BILSEN, J., PERETH, H., RAMET, J., DELIENS, L., “Medical 
end-of-life decisions: experiences and attitudes of Belgian pediatric intensive 
care nurses”, American journal of critical care, march 2009, vol.18(2), 160-168 
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COHEN-ALMAGOR , R., PHIL., D., “Euthanasia policy and practice in Belgium: 

critical observations and suggestions for improvement”, Issues in Law & 
Medicine, 2009, vol. 24(3), 187-216 
 

Links 
 
Euthanasie: een streng gereglementeerd recht 
 

FOD Volksgezondheid. Euthanasie 
 

FOD Volksgezondheid. Federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie 
 

NEDERLAND 
 

Wetgeving  
 
Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding 
 

Wetboek van strafrecht : art. 293-294 
 

Wet op de lijkbezorging : art. 7, art. 10 
 

Aanwijzing vervolgingsbeslissing inzake levensbeëindiging op verzoek.( 
euthanasie en hulp bij zelfdoding) 
 

Aanwijzing vervolgingsbeslissing levensbeëindiging niet op verzoek en late 
zwangerschapsafbreking 

 

Parlementaire documenten en rapporten 
 
Tweede evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij 

zelfdoding : brief ter aanbieding en rapport. Kamerstukken II, 2012-2013, 
31036, nr. 6 
 

Tweede evaluatie Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij 
zelfdoding 

 
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013. Aanbieding jaarverslag 2011 van de 

regionale toetsingscommissies  euthanasie. Kamerstukken II, 33400 XVI, nr.6 
 

Regionale toetsingscommissies euthanasie. Jaarverslag 2011 

http://www.belgium.be/nl/gezondheid/gezondheidszorg/levenseinde/euthanasie/
http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/Endoflife/Euthanasia/index.htm?fodnlang=nl
http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Consultativebodies/Commissions/Euthanasia/index.htm
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Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport voor het jaar 2012. Aanbieding rapport sterfgevallenonderzoek 
2010. Kamerstukken II, 33000 XVI, nr 193. 

 
Sterfgevallenonderzoek 2010. Euthanasie en andere beschikkingen rond het 

levenseinde. 
 
Levensbeëindiging. Reactie op het standpunt KNMG inzake de rol van de arts bij 

het zelfgekozen levenseinde. Kamerstukken II, 2011-2012, 32647, nr.3 
 

De rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde.  
 
Levensbeëindiging. Aanbieding van het rapport ‘KOPPEL-onderzoek’ 

Kamerstukken II, 2010-2011, 32647, nr. 2 
 

Rapport ‘Kennis en opvattingen van publiek en professionals over medische 
besluitvorming en behandeling rond het einde van het leven.’ Het KOPPEL-
onderzoek. 

 
Levensbeëindiging. Levenseindekliniek. Kamerstukken II, 2010-2011,  32647, nr. 

1 
 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011. Aanbieding jaarverslag Commissie 
late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen. 

Kamerstukken II, 32500 XVI, nr. 122  
 

Jaarverslag van de commissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging 
bij pasgeborenen.  (commissie Hubben) over de jaren 2009 en 2010 
 

Richtlijnen KNMG/NVvP (selectie) 
 
Richtlijn uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding (2012) 
 

KNMG-richtlijn euthanasie bij een verlaagd bewustzijn 
 

Richtlijn hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis 
 

Rechtsleer 
 

DEN HARTOGH, G.A., “De consulent en de niet-aanspreekbare patiënt”, 
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2012 (36), afl. 4, 312-318 
 

http://knmg.artsennet.nl/Publicaties/KNMGpublicatie/Richtlijn-Uitvoering-euthanasie-en-hulp-bij-zelfdoding-2012.htm
http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/KNMGrichtlijn-euthanasie-bij-een-verlaagd-bewustzijn-biedt-artsen-houvast.htm
http://www.steungroeppsychiaters.nl/?page_id=16
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“KNMG : een nadere uitleg van het standpunt Euthanasie 2003”,  6  februari 

2012, 3 p. 
 
X, “Dementie en (zelf)euthanasie, lessen uit de praktijk”, TGE, 2012 (22), afl. 2,  

34-41 
 

DEN HARTOGH, Govert, “De betekenis van de schriftelijke wilsverklaring”, 
Nederlands Juristenblad, 16-03-2012, afl. 11, 734-739 
 

ROZEMOND, Klaas, “Euthanasie en dementie : het actuele verlangen en het reële 
alternatief”, Nederlands Juristenblad, 03-02-2012, afl. 05,  314-319 

 
VINK, Ton, “Criminalisering van het sterfbed door justitie en politie”, Nederlands 
Juristenblad, 03-02-2012, afl. 05,  320-324 

 
SUTORIUS, Eugène, “De dokter en de dood”, Ars Aequi, juli/augustus 2011,  

585-592 
 
SUTORIUS, Eugène, “Legitimatie van medisch handelen”, Ars Aequi, 

juli/augustus 2011,  
 593-599 

 
X , “Uit vrije wil”, TGE, 2011 (21), afl. 2,  31-41 

 
DEN HARTOGH, Govert, “Voltooid leven.  Binnen of buiten het wettelijk kader ?”, 
Nederlands Juristenblad, 28-01-2011, afl. 04,  224-230 

 
HENDRIKS, Aart, “In afwachting van een nieuwe regeling voor de zelfgekozen 

dood”, Nederlands Juristenblad, 07-01-2011, afl. 01,  19-21 
 
“Wilsverklaring louter ondersteunend bij euthanasie”, Nederlands Juristenblad, 

29-10-2010, afl. 37,  2450 
 

Links 
 

Euthanasie: zorgvuldig van begin tot einde(2010) 
 

Rijksoverheid: thema euthanasie 
 
KNMG : themadossier levenseinde 

 
Regionale toetsingscommissies euthanasie 

 
Levensbeëindiging bij pasgeborenen en late zwangerschapsafbreking 
 

Commissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/documenten-en-publicaties/brochures/2010/11/12/euthanasie-zorgvuldig-van-begin-tot-einde.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/euthanasie
http://knmg.artsennet.nl/Dossiers-9/Dossiers-thematrefwoord/Levenseinde.htm
http://www.euthanasiecommissie.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/late-zwangerschapsafbreking-en-levensbeeindiging-bij-pasgeborenen
http://www.lzalp.nl/
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LUXEMBURG 

Wetgeving 
 

Loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide 

Rechtsleer 
PIERRAT, M., « Soins et respect de la volonté de la personne en fin de vie. 
Rapport luxembourgeois », Ann. Dr. Lux., 2009, 189-218 

 

Verslag 
Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation de la loi du 16 mars 2009 sur 
l’euthanasie et l’assistance au suicide. Premier rapport à l’attention de la 

Chambre des Députés (années 2009 et 2010)  
 

Link 
 

Portail Santé. Euthanasie ou assistance au suicide 
 

 

FRANKRIJK 
 

Wetgeving 
 

Code de la santé publique, modifié par la loi 99-477 du 9 juin 1999 visant à 
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