
KONINKRIJK BELGIE Wettelijke basis: KB  2/04/2003
Formulier van wilsverklaring inzake euthanasie

Rubriek I. Verplichte gegevens

A. Voorwerp van de wilsverklaring 

De Heer/Mevrouw (*) (naam en voornaam): 

(*) verzoekt dat voor het geval hij/zij (*) niet meer in staat is tot wilsuiting, een arts euthanasie toepast indien  
voldaan is aan de voorwaarden vastgesteld in de wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie.

(*) herbevestigt de wilsverklaring tot euthanasie die werd opgesteld op (datum) (1): 
(*) herziet de wilsverklaring tot euthanasie die werd opgesteld op (datum) (1):
(*) trekt de wilsverklaring tot euthanasie, die werd opgesteld op (datum) (1): 

B. Persoonlijke gegevens van de verzoeker

Mijn persoonlijke gegevens zijn de volgende:

 hoofdverblijfplaats:
 volledig adres:
 identificatienummer in het Rijksregister:
 geboorteplaats en geboortedatum(dd/mm/jjjj):

C. Kenmerken van de wilsverklaring

Deze verklaring werd vrij en bewust afgelegd. Dit wordt onderschreven door de handtekening van de twee 
getuigen en in voorkomend geval van de vertrouwensperso(o)n(en).

Ik verwacht dat deze wilsverklaring wordt geëerbiedigd.

D. De getuigen

De getuigen ten overstaan waarvan ik deze wilsverklaring afleg, zijn:

      1)   naam en voornaam:
hoofdverblijfplaats:
volledig adres:
identificatienummer in het Rijksregister:
telefoonnummer:
geboortedatum en geboorteplaats:
eventuele graad van verwantschap:

      2)   naam en voornaam:
hoofdverblijfplaats:
volledig adres:
identificatienummer in het Rijksregister:
telefoonnummer:
geboortedatum en geboorteplaats:
eventuele graad van verwantschap:

Door de combinatie van die gegevens kan zekerheid verschaft worden 
over de identiteit van de getuigen.

De verzoeker vermeldt zijn naam en voornaam, en kiest de regel die 
overeenstemt met zijn wil:

! Eén van de vier regels moet verplicht geselecteerd worden !

het betreft een eerste verklaring, d.w.z. een initiële verklaring; 
een herbevestiging van de initiële verklaring, in dat geval de 
datum van de initiële verklaring vermelden; 
een wijziging van bepaalde gegevens in zijn initiële verklaring 
(getuige, vertrouwenspersoon, enz…), in dat geval de datum 
van de initiële verklaring vermelden; 
een intrekking van de initiële verklaring, in dat geval de 
datum van de initiële verklaring vermelden. 

Door de combinatie van die gegevens kan zekerheid verschaft worden 
over de identiteit van de persoon die de initiële verklaring heeft 
opgestel.

Deze verplichte vermelding maakt het mogelijk zich ervan te 
vergewissen dat de wilsuitdrukking in het document vrij en bewust 
is opgesteld.

De wilsverklaring moet verplicht in aanwezigheid van twee 
meerderjarige getuigen worden opgesteld. Door hun personalia en 
handtekening toe te voegen bevestigen ze dat de wilsverklaring vrij 
en bewust werd opgesteld. 

! Eén van de twee getuigen mag geen materieel belang hebben bij het 
overlijden van de verzoeker !

Hoe een voorafgaande wilsverklaring inzake 
euthanasie invullen?

* schrappen wat niet past
1 in voorkomend geval
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Rubriek II. Facultatieve gegevens

A. De eventueel aangewezen vertrouwenspersonen

Als vertrouwensperso(o)n(en), waarvan ik wens dat hij/zij onmiddellijk op de hoogte wordt (worden) 
gebracht indien ik mij in een toestand bevind waarin de wilsverklaring van toepassing zou kunnen zijn 
en dat hij/zij tijdens de procedure wordt (worden) betrokken, wijs ik in volgorde van voorkeur aan:

      1)   naam en voornaam:
hoofdverblijfplaats:
volledig adres:
identificatienummer in het Rijksregister:
telefoonnummer:
geboortedatum en geboorteplaats:
eventuele graad van verwantschap:

      2)   …

B. Gegevens weer te geven door de persoon die fysiek blijvend niet in staat is een wilsverklaring op 
te stellen en te tekenen

De reden waarom ikzelf fysiek blijvend niet in staat ben deze wilsverklaring op te stellen en te ondertekenen 
is de volgende:

……………………………………………………………………………………………………………… 

Als bewijs hiervan, voeg ik een medisch getuigschrift in bijlage. 

Ik heb (naam en voornaam) aangewezen om deze wilsverklaring schriftelijk vast te leggen.
De persoonlijke gegevens van voornoemde persoon zijn de volgende:

 - hoofdverblijfplaats:
 - volledig adres:
 - identificatienummer in het Rijksregister:
 - telefoonnummer:
 - geboortedatum en geboorteplaats:
 - eventuele graad van verwantschap: 

Deze verklaring is opgemaakt in (aantal)………ondertekende exemplaren die worden bewaard (op een 
plaats of bij een persoon): ...……………………………………………………………………………………

Gedaan op ……………………………………………………... te …………………………………………….

Handtekening van de gemeentelijke ambtenaar en stempel

Datum en handtekening van de verzoeker 
Datum en handtekening van de aangewezen persoon bij het fysiek blijvend niet in staat zijn van de 
verzoeker (1)
Datum en handtekening van de twee getuigen
Datum en handtekening van de aangewezen vertrouwsperso(o)n(en) (2) :

bij iedere datering en handtekening worden de hoedanigheid en de naam vermeld:

Om rechtsgeldig te zijn moet de voorafgaande wilsverklaring 
inzake euthanasie gedateerd zijn en de plaats van opstelling en de 
handtekeningen van alle hierin vermelde personen bevatten. 

De verzoeker kan indien hij dit wenst een of meer vertrouwenspersonen 
aanwijzen. Indien de verzoeker net meer wilsbekwaam is, lichten zij de 
behandelende arts in over de voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie. 

! De behandelende geneesheer van de patiënt, de geraadpleegde arts en de leden 
van het zorgteam mogen niet als vertrouwenspersoon worden aangewezen !

Door de combinatie van die gegevens kan zekerheid verschaft worden 
over de identiteit van de eventuele vertrouwenspersonen.

Als de verzoeker lichamelijk niet in staat is om een voorafgaande 
wilsverklaring inzake euthanasie op te stellen kan hij een opsteller 
aanwijzen. In dat geval:

moet de fysieke onmogelijkheid gespecifieerd worden.  
moet de aangifte vergezeld gaan van een medisch 
getuigschrift als bewijs. 
Door de combinatie van die gegevens kan zekerheid verschaft 
worden over de identiteit van de opsteller.

! De opsteller is een meerderjarig persoon die geen materieel 
belang heeft bij het overlijden van de verzoeker  ! 

Het  aantal originele exemplaren van de wilsverklaring en de plaats 
van bewaring moet worden vermeld. 

! In geval van registratie moet het gemeentebestuur een origineel 
exemplaar aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu bezorgen ! 

1 in voorkomend geval
2 voor elke aangewezen vertrouwenspersoon worden de onder 1) vermelde gegevens weergegeven
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