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Een nieuw zorgwekkend wetsvoorstel ligt op tafel bij 
het federale Parlement. Dit voorstel, tot wijziging van 
de euthanasiewetgeving, voorziet onder meer dat 
« geen enkele al dan niet schriftelijke clausule een arts 
mag beletten om met inachtneming van de wettelijke 
voorwaarden euthanasie toe te passen ».  

Deze bepaling beoogt, met andere woorden, de woonzorgcentra en hospitalen zonder 
euthanasie te verbieden. Er zou dus in heel België geen enkele instelling meer bestaan waar 
men beschermd is tegen euthanasie !  

In deze video uiten bewoners, verpleegsters en verzorgenden van Belgische rusthuizen zich over 
deze ontwikkeling, net als Dr. Henri Maréchal, voorzitter van de Belgische Artsenvereniging Sint-
Lucas.  

De Raad van State heeft op 7 februari een advies uitgebracht over het wetsvoorstel. In dat 
advies heeft de Raad van State “de positieve verplichting van de overheid tot bescherming van 
het recht op leven” in herinnering gebracht. Verder heeft de Raad geoordeeld dat de 
voorgenomen maatregel een « beperking van de vrijheid van geweten en van godsdienst en 
van levensbeschouwing en de vrijheid van vereniging van de initiatiefnemers van dergelijke 
zorginstellingen » inhoudt en heeft de wetgever uitgenodigd om de draagwijdte van de 
voorgestelde bepaling te verduidelijken in het licht van zijn bemerkingen. 

Op 18 februari heeft de Commissie Gezondheid van de Kamer kennis genomen van dit advies, 
maar heeft simpelweg beslist de aanbevelingen van de Raad van State naast zich neer te 
leggen en het wetsvoorstel ongewijzigd goed te keuren ! Het wetsvoorstel wordt op donderdag 
5 maart aan de plenaire vergadering van de Kamer voorgelegd. 

Het wetsvoorstel vormt een uiterst ernstige aantasting van het pluralisme dat nochtans 
verondersteld wordt iedere democratische maatschappij te kenmerken ! Het voorstel heeft als 
doel stiekem een mentaliteitswijziging in de maatschappij te bewerkstelligen, euthanasie nog 
meer ingang te doen vinden en uiteindelijk een totalitair gedachtensysteem in te voeren. 
Angstaanjagend! 

Luister hier >> 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7v-duVcHaE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1dlz3NA_AksXPpslrLqbqePkisnqj70ezETAUcqaak3CBc8TN_oH-HI2Q

