
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

U zult opmerken dat deze documenten in meerdere originele exemplaren moeten opgesteld worden. 

Concreet gezien: 

Voor het levenstestament (het afdwingbaar document!) 4 stuks. Dit document gaat NIET naar het gemeentebestuur voor 
registratie. RWS houdt dat bij en kan artsen en/of zorgcentra op de hoogte brengen dat u een levenstestament hebt 
opgesteld. 
 
 

Voor het LEVENSTESTAMENT  4 stuks:  
1 exemplaar voor uzelf 
1 exemplaar voor de benoemde 
vertegenwoordiger 
1 exemplaar voor de vzw RWS 
1 exemplaar voor uw huisarts 
 

Voor de WILSVERKLARING INZAKE EUTHANASIE  5 à 7 stuks:  
( 5 stuks als je tweede getuige en vertrouwenspersoon dezelfde is – je partner 
bijv. en je niet kiest voor registratie bij de gemeente) 
1 exemplaar voor uzelf 
1 exemplaar voor de eerste getuige 
1 exemplaar voor de tweede getuige 
1 exemplaar voor de vertrouwenspersoon 
1 exemplaar voor de huisarts 
1 exemplaar voor de vzw RWS die het registreert 
Evt. 1 exemplaar voor registratie op het gemeentebestuur 

 
 
 

Om nodeloos werk te vermijden, kan u als volgt te werk gaan: 

Vul alle nodige gegevens in op elk van de beide door vzw RWS geleverde documenten, maar plaats nog GEEN datum en 
handtekening. Laat daarna beide documenten kopiëren in het benodigd aantal (zie hierboven). Opgelet beide bestaan uit 2 
bladzijden en dienen dus allebei  RECTO-VERSO gekopieerd te worden. Als de kopijen klaar zijn, kunnen  alle betrokkenen 
DEZELFDE   datum erop zetten en ondertekenen met een blauwkleurige pen of balpen. De documenten kunnen eveneens van de 
website gedownload worden. 

 
In principe kunnen die twee functies ‘vertrouwenspersoon’ en ‘benoemde vertegenwoordiger’ door dezelfde persoon uitgevoerd 
worden. De ‘benoemde vertegenwoordiger’ heeft bij wet echter een grotere macht. Voor de vertegenwoordiger  en de 
vertrouwenspersoon zal u ervoor zorgen, rekening houdend met uw eventueel gevorderde leeftijd, dat jonge personen 
worden gekozen. 

 
De  rol  van  de  getuigen  is  uitsluitend  bedoeld  om  het  bestaan  van  een  wilsverklaring  in  een  geschreven  
document te bevestigen. Zij getuigen dat de ondertekenaar dit deed in volle bewustzijn. Zij zijn in principe geen 
personen die de medische handeling van euthanasie gaan meemaken. 
Let op: één van de getuigen mag geen materieel belang hebben bij uw overlijden. 

 
Bij de eerste betaling van uw lidgeld ontvangt u een ‘MIJN LEVENSEINDEKAART’ . 
Elk jaar ontvangt u, na betaling van het lidgeld, een JAARKAART en het kwartaalblad.. 
Opgelet: RWS registreert de 2 documenten enkel mits betaling van het jaarlijkse lidgeld. 
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Wetten van 22 augustus (Belgisch Staatsblad 26.09.2002) en 28 mei 2002 (Belgisch Staatsblad  22.06.2002.) 


