
A. Deeventueel aang€ìvezenvertrouwenspersonen

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 zij
en dat hij/zij tijdens de procedure wordt (worden) betrokken, wijs ik in volgorde van voorkeur aan:

I ) naam en voorna¿¡m:

hoofdverblijþlaats:
volledig adres:

identifi catienummer 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 voomaam) 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:
evenfuele graad van verwantschap:

Deze verklaring is opgemaakt in (aantal)
plaats ofbij een persoon): .... . ... ... . .. : .. .

exemplaren die worden bewaard (op een

Gedaan op te

Ilandtekening van de gemeentelijke ambtenaar en stempel

Datum en handtckening van de verzoeker
Daturn en handtekening van de aangewezen persoon bij het ffsiek blijvend niet in staat zijn van de

verzoeker (l )
Datum en handtekening van de twee getuigen

Datum en handtekening van de aangewezen vcrtrouwsperso(o)n(cn) (2) :

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

I in voorkornend geval

2 voor elke ungewezen venrouwenspersoon worden de onder I ) vermelde gegevens weergegeven

Þ¿ verzoelztr þ.aw Lwdíew h'u¿ dLt wcwst eew of r',teer vevtrowwewsTersowew
aawwíjze*. twdL¿w de v¿rzoek¿r n¿t wc¿er wLLsb¿lzwaavw ts. LLchtew zu¿ d,e

b¿hawdeLcwde arts íw over de vooraføaawd,¿ wLLsverÞLarLn4 Lwzalë¿ ewthanasLe.

| >e behawdeL¿wde geweesheey vaw d¿ patL¿wt, d,e geraadpLeegde avts ew d¿ L¿dcw
vaw het zoyøt¿,avw ,eoøew wLet ak v¿ytyowweL.s?ersoow wovd.ew aav.øevr¿z¿v- |

Þoor de oov*bLnntLe vaw dí¿ ø¿øcvcws l¿awzeþ.¿yh¿Ld versohaft. wordew
over d¿ td¿wtírteLt vaw d,¿ ¿v¿n*weLe v¿ytyot w¿wsp¿ysowew.

Ak de verzo¿lzer LLchata,teLLjlz wL¿t Lw staat is otnt eew voorafgaawde
wLLsverlzLaríwg LwzaÞe a/tha^ÂsL¿ ol t¿ steLL¿w Þnw hi1 eew o¡steLLer
aawwtlzew. tw dat øevaLl

O vwoet de {ysíel<t owwogcLLjÞheLd, gesTeoL{r.eerd word¿w.

ø vwo¿l dc aangtfteverØez¿Ld øaawvaw ¿¿w vt¿dLsoh
g et*L gs ch rift, ak b ew u1s.

€) >oo" de co,rytb'vøatLe vaw dLc øeø¿v¿ws Þnw zelurheLd verschaft
wordew ovcr de idewtLtelt vaw de oqsteLLer

t oe a¡steller ús eew vuzerd,e(arigyersoow dte geew wqt¿n¿eL
beLav,4 hceft bLj het overLLjd¿w vaw d¿ vcrz.oeþ.er I

f+et aawtaL orLgLneLe elzwqLarew vaw d¿ wtkv¿rlzLarLn4 ew de ¡Laats
vaw bewarLø4 vwoet word,ew vcnn¿Ld.

I lw ø¿vaLvaw regístratíe vwo¿t h¿t øevw¿ewtcbesttlær eew origiwceL
es.cvvcpLaar aaw d¿ FoÞ voLÞsgezowdheLd,, veiLLgheLd, vaw d,c

vo¿dscLþ.et¿w ew u,efvtttLícw bezorgew I

ot'vL r¿ohÃøeLdLg te zLjw wto¿t de voorafgaawde wLkverÞLarLwg
íwzaÞc ¿t^tha.nasi¿ ø¿dat¿¿yd zulw e* depLaata vaw oTstcLLLv,4 ew de
hawdteÞewin4¿w vaw aLLe híerLw v¿rtucLd.e Terson cw bcvatt¿w.

o



KONINKRIJK BELGIE rilettelijke basis: KB 210412003

Formulier van wilsverklaring inzake euthanasie

A. Voorwerp van de wilsverklaring

De Heer/Mevrouw (*) (naarn en

(*) verzoekt dat voor hct gcvalhijlzij (*) nict rnccr in staat is tot wilsuiting, een arts cuthanasie toepast indien

voldaan is aan de voorwaarden vastgesteld in de wet van 28 mci 2002 betreffende euthanasie. (Ð

(*) herbevestigt de wilsverklaring tot euthanasie die werd opgesteld op (datum) (l): ø
(*) herziet de wilsverklaring tot euthanasie die werd opgesteld op (datum) (l): O
(*) trekt dc wilsverklaring tot euthanasie, die werd opgesteld op (datum) (l ): @

B. Persoonlijke gegevens van de verzoeker

Mijn persoonlijke gegevens zijn de volgende:

hoofdverblijþlaats:
volledig adres:

identifi caticnummer in hct Rijksregister:
geboorteplaats en geboortedatum(dd/rnmffi )

C. Kenmerken van de wilsverklaring

Deze verklaring werd vrij en bewust afgelegd. Dit wordt onderschreven door de handtekening van de twee

getuigen cn in voorkomend geval van de veftrouwensperso(o)n(en).

Ik verwacht dat deze wilsverklaring wordt geëerbiedigd.

D. De getuigen

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

1) naam en voornaam:
hooldverblijþlaats:
volledig adres:

identifi catienummer in het Rijksregistcr:
telefoonnummer:
geboortedatum en geboorteplaats:

eventuele graad van verwantschap:

2) naarn en voornaam:
hoofdvcrblijþlaats:
volledig adres:

identifi caticnummer in het Rijksregister:
telefoonnummer:
geboortedaturn en geboorteplaats:

eventuele graad van verwantschap:
¡ sclrrappcn wat niet past

I in voorkomend geval

Fl o e e ew v o o r af g a a w d e wLL sv erlzLa rL wg L wz alzt
evLthawasLe LwvwLLew?

Þ¿ verzo¿lz¿r verw¿Ldt zclw øaav.* ew voorwaavlL, cw lzLest de regeL dLe

over¿¿wst¿t Lt vwet zLjw wLL:

I e¿w vaw de vLer regek vt*oet verpLLcht øeseLeoteeYd word¿w !

Q het betreft eew eerste verlzLarLø4, d.w.z eew LwLti¿L¿ verÞLarLø4;

@ eew herbevestLgLn4 vaw d¿ LwLrLëLc verlzlarLø4, Lw dat gevaL de

datt¿tu vaw de LwítLëLe verèLarlvwg v¿rtru¿Ldew;

@ eew wtlzLqL^,ø vaw bqaaLde øeøeve^'s iw zLj^ LwitLëL¿ verÞLarLn4
(getv+Lge, veytyot^w¿wsp¿ysoow ewz ..),'tw dat gevaL dc datt'Lttv-

vaw dc Lwí.tLëL¿ verèLarLne vcrwæLdew;

@ eew Lwtvelzlzî.wg vaw de LwLtLëte verlzLarLøq, Lw dat gevaL de

dal.¿n* vaw de LwLti"¿Le verlzLarLn4 verw¿Ld'ew

Þoor d¿ oovwbinatí.e vaw dLe øeøe\/¿ws lznwzeÞerheLd verschaþ word¿w

over d¿ 'vdewtLteí.t vaw de ¡ersoow dLe de LwLtLëLe vertzLarLn4 heeft
opø¿st¿1.

>eze verpLLohte verweeLdLwg vwaalzt het wogeLi¿lz zLch ¿^/aw te
vergewissew dal dewLk,u.LtdvvlzlzLø¿ Lwh¿t doc*weø.t vrLj ew b¿wucst

Ls o¡gesteLd.

>¿ wLkverlzLarL^e woet v¿rpLLohl Lw aawwezLgheî.d v a,w ðNee

r*ecrderlarLge getwLgew wordew o?øesteLd, >oor hww¡ersowaLLa ¿w

ha^Àtel?awi^e toc te vo¿Øew bevestLgew ze daL d,¿ wLLsv¿rÞLariø4 vnj
ew b ew *st w er d op ø esteLd.

t Eéw vaw de *,tee getuLgew ,waØ øeew ywat¿n¿cL beLan4 hebbew bu¡ het
overLljdew v aw dc v erzoeÞ¿r I

Þoor de oowtbinatLe vaw die øeøeveø.s lznwz¿lz¿rheLd, versohafi. wordew
over de LdewtLteLt vaw de gctwLgew-


