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Open VLD zet door met uitbreiding euthanasie 
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Euthanasie 

Open VLD denkt aan de uitbreiding van euthanasie naar minderjarigen en 

dementerenden. 

Moet de euthanasiewet uitgebreid worden? 

 Ja  

 Nee  

 Stem 
 

bekijk resultaten 

Aansluitend bij dit artikel 

 'Elke nuance valt weg' 

 Kardinaal Danneels: 'de dood omzeilen is geen heldendaad' 

Wat volgde op dit artikel 

 Euthanasiedebat zaait verdeeldheid 

BRUSSEL - Een wisselmeerderheid voor uitbreiding van euthanasie moet kunnen 

voor Open VLD. De partij legt zich niet neer bij een ethisch status-quo. Premier 

Leterme laat het toe.  

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF25032008_046#debat
http://standaard.be/Interactie/?poll=6364
http://leif.be/nieuws/evelienlust.htm
http://leif.be/nieuws/doodomzeilen.htm
http://leif.be/nieuws/verdeeldheid.htm


Van onze redactrice 

 

 

 

Er gaapt een principiële kloof tussen de liberalen en de christendemocraten over 

ethische kwesties, ook al zitten ze nu samen in de regering. Het kamerdebat legde 

dat zaterdag bloot. In Keien van de Wetstraat had CD&V'er Etienne Schouppe laten 

verstaan dat er een soort herenakkoord was gesmeed binnen de regering om niet te 

ruziën over ethische dossiers. Er is een afspraak volgens Schouppe 

voorafgaandelijk overleg te plegen over dossiers die de meerderheid kunnen 

verdelen. 

 

Open VLD ontkende prompt dat er zo'n afspraak was voor ethische dossiers. De 

woordvoerder van premier Leterme zei dat er wel een algemene afspraak is 'voor 

alle beleidselementen die niet in het regeerakkoord staan' dat die 'in de geest van 

loyauteit behandeld zullen worden, met maximaal voorafgaand overleg tussen de 

meerderheidspartijen'. Maar hij gaf wel toe dat als de liberalen buiten de 

regeringspartijen een meerderheid willen zoeken voor uitbreiding van euthanasie, 

CD&V daar niets kan tegen in brengen. 

 

Open VLD-fractieleider Bart Tommelein was er als de kippen bij om Schouppe van 

repliek te dienen. 'Er staat niets in het regeerakkoord over ethische kwesties. Wij 

zullen als liberale fractie de vrijheid nemen om parlementaire meerderheden te 

zoeken waar nodig', zei hij, onder applaus van de Vlaamse socialisten. Paars leek 

even terug. 

 

Tommelein denkt daarbij aan de uitbreiding van euthanasie naar minderjarigen, 

dementerenden of aan het draagmoederschap. 'Maar evengoed gaat het om nieuwe 

problematieken. De wetenschap staat niet stil. Wij gaan het ethische debat nu niet 

vier jaar bij het oude laten', zegt Tommelein. 'Dat wil niet zeggen dat we onze 

coalitiepartners niet zullen inlichten en dat het per definitie tot wisselmeerderheden 

komt.' 

 

Tijdens de regeringsonderhandelingen rees er al onenigheid over euthanasie, toen 

Joëlle Milquet (CDH) de eis op tafel legde dat er in het regeerakkoord extra geld 

moest vermeld staan voor palliatieve zorgen. Ze werd daarin stante pede gesteund 

door Jo Vandeurzen (CD&V). Karel De Gucht (Open VLD) stelde daarop als 

voorwaarde dat het regeerakkoord expliciet moest vermelden dat alle ziekenhuizen 

een gelijke toegang tot euthanasie moesten garanderen. Daar werd geen consensus 

over gevonden. Uiteindelijk draaide het erop uit dat het woordje 'palliatieve' 

vervangen werd door het vagere 'pijnbestrijding': 'Bovendien zal de regering een 

antwoord bieden aan de specifieke zorgvragen (bv ernstig zieke kinderen, 

weesziekten, en pijnbestrijding).' 

 

Al tijdens de verkiezingscampagne stelde Open VLD 'een vrije discussie over 



ethische thema's' als een van de voorwaarden voor regeringsdeelname. De kwestie 

legt een principiële kloof bloot tussen de Vlaamse liberalen en christen-

democraten, al is het nog zeer de vraag of er effectief ook een (wissel)meerderheid 

gevonden wordt voor een uitbreiding van euthanasie. Open VLD en SP.A zochten 

de vorige regeerperiode vruchteloos naar een parlementaire meerderheid hiervoor. 

De Franstalige liberalen wilden toen niet mee en ook bij de PS waren er meer 

vraagtekens dan bij de Vlaamse socialisten. 

 

De Vlaamse liberalen zijn echter vast van plan om te blijven proberen. In de Senaat 

gaat Paul Wille de voorstellen voor 'verfijning' en 'uitbreiding voor minderjarigen 

als de situatie uitzichtloos is of voor dementerenden' van onder het stof halen. 'Voor 

één keer ben ik blij dat een zeer belangrijk beleidsdomein niet in het regeerakkoord 

staat', zegt hij. 'Mensen willen bij ondraaglijk lijden in medisch uitzichtloze 

situaties het recht om zelf te beslissen om met hulp van hun arts een zachte, 

pijnloze dood te sterven. Ze weigeren hun terechte euthanasievraag door derden te 

laten kanaliseren in een mogelijke palliatieve hardnekkigheid.' 

 

Wille zegt 'zeer binnenkort' diverse voorstellen te zullen indienen. Wille: 'Wij gaan 

graag de dialoog aan met alle partijen. Ik zal mijn best doen om ook de CD&V-

senatoren over de streep te trekken.' 

 

Het was overigens niet de eerste keer dat Schouppe de liberalen op stang joeg over 

het ethische dossier.  

 

Midden oktober werd hij door toenmalig formateur Leterme teruggefloten nadat hij 

in De Standaard had gepleit voor een ethische grendel in het regeerakkoord. 
 

Isabel Albers 

 


