
Open Vld pleit voor snel debat over 

uitbreiding euthanasie 

 
Senator Paul Wille (Open Vld) kondigt aan dat zijn partij 'zeer binnenkort' een 

uitbreiding van de euthanasiewetgeving op tafel zal leggen. De mededeling komt er 

nadat liberalen en christendemocraten zaterdag in de clinch zijn gegaan over 

afspraken die binnen de coalitie gemaakt werden over ethische thema's. 

 

Het was ex-CD&V-voorzitter Etienne Schouppe die in De keien van de Wetstraat 

de discussie opnieuw opende. Schouppe toonde zich eerder al voorstander van 

duidelijke afspraken binnen de meerderheid om voor ethische kwesties 

wisselmeerderheden uit te sluiten en suggereerde dat er ook onder Leterme I 

dergelijke afspraken gemaakt zijn. "Er zijn duidelijke afspraken onder heren en 

dames gemaakt om de meerderheid niet uit elkaar te laten spelen. Een mondelinge 

afspraak moet mensen soms meer engageren dan een schriftelijk akkoord." 

 

Open Vld liet daarop tijdens het investituurdebat duidelijk haar ongenoegen blijken 

over die "tjevenstreek". "We hebben de voorbije jaren op ethisch vlak het land 

gemoderniseerd en hebben gestreefd naar een humanere samenleving. Hugo Claus 

en het tragische verhaal van de Franse vrouw tonen aan dat dit de juiste weg was. 

Op ethisch vlak staat er niets in het regeerakkoord en we nemen de vrijheid om in 

de komende weken en maanden initiatieven te nemen en parlementaire 

meerderheden te zoeken", zei fractieleider Bart Tommelein.  

 

In de wandelgangen ging het gehakketak door. Volgens CD&V-fractieleider 

Servais Verherstraeten is er wel degelijk afgesproken om "binnen de meerderheid 

naar een consensus te streven". De liberalen noemen dat dan weer "een 

inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis". Waarop de christendemocraten 

erop wijzen dat er toch "een zeker loyauteit" moet zijn binnen een regering. 

 

Op papier zouden er geen afspraken bestaan, maar het is wel duidelijk dat er binnen 

de coalitie over gepraat is. Tijdens de formatie kwamen er ook ethische 

discussiepunten op tafel, maar die werden niet beslecht. Zo vroeg CD&V meer geld 

voor palliatieve zorgen. Open Vld koppelde dat aan een regeling die gelijke 

toegang tot euthansie in alle, dus ook katholieke, ziekenhuizen garandeert. De 



onderhandelaars zijn er uiteindelijk niet uitgeraakt. 

 

Open Vld laat er alvast geen gras over groeien en grijpt de discussie over onder 

meer het levenseinde van Hugo Claus aan om de uitbreiding van euthanasie op de 

agenda te zetten. Het gaat onder meer over euthanasie bij minderjarigen en bij 

dementerenden. CD&V reageert onderkoeld: "Elk parlementslid mag voorstellen 

indienen en we begrijpen dat het hier om voorstellen gaat die tijdens de voorbije 

legislatuur geen meerderheid vonden", zegt woordvoerder Luc Vanmaercke. "Maar 

in een goed functionerende meerderheid lijkt ons de loyauteit belangrijk. 

Initiatieven die buiten het regeerakkoord vallen, kunnen het best eerst binnen de 

meerderheid besproken worden, waar naar een consensus gestreefd wordt. Ethische 

thema's zijn daarop geen uitzondering, want wie kan precies afbakenen wat een 

ethisch thema is en wat niet? Maar wij zijn niet defensief of angstig. Wij willen het 

debat aangaan." (Liesbeth Van Impe) 

 Lees ook: Groen! dringt aan op sereen debat over euthanasie 

 Lees ook: Open Vld en sp.a willen discussie levenseinde, CD&V wil breder 

debat 
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