Persbericht
Euthanasie: "De Gele Hesjes" dagen de politieke wereld uit
Het collectief van de «Gele Hesjes», een onafhankelijk en niet confessioneel collectief
samengesteld uit jonge professionals, bevraagt de politieke wereld over de controle op
euthanasie, die veel te wensen overlaat.
Het collectief van de Gele Hesjes
volgende punten:

interpelleert de politieke wereld aangaande de

A. Het gebrek aan controle op de wet.
1. Volgens de bekentenis van de Voorzitter van de controlecommissie zelf, zijn veel
gevallen van euthanasie illegaal in België en veel artsen dienen de door de wet
vereiste verklaringen niet in bij de Commissie. Universitaire onderzoeken (VUB,
Universiteit van Hull in het Verenigd Koninkrijk) betreuren de laksheid in de wettelijk
voorziene controle. Gelijkaardig is de vaststelling van de nationale ethische
Commissie gemandateerd door François Hollande om de Belgische wet te
beoordelen: " De praktijk van euthanasie lijkt te weerstaan aan elke efficiënte
controle...". Van de 6000 gevallen van euthanasie sinds 2002 werd geen enkel
dossier doorgestuurd naar justitie, hetgeen statistisch verrassend is. Ter vergelijking:
in Nederland werden er al veel dossiers doorgezonden.

Daarom verzoeken wij om de controle op de wet te versterken
door:
a) Sancties te voorzien voor de artsen die de criteria opgelegd door de wet niet
respecteren of die de wet opzettelijk en publiek met de voeten treden.
b) Het benodigde quorum van de controlecommissie dat nodig is om een dossier over
te dragen aan de openbare aanklager te verlagen van 2/3 tot 1/3
c) De Controlecommissie onmiddellijk te vernieuwen en ervoor te zorgen dat het
mandaat van de leden van de Commissie slechts eenmaal kan worden verlengd
d) Een echt pluralisme te verzekeren binnen de Commissie en van de leden ervan
gereserveerdheid te eisen. Is het normaal dat de twee covoorzitters openlijk
campagne voeren voor de uitbreiding van de euthanasiewet, gezien hun
belangrijke rol binnen de Controlecommissie?

B. De belangenconflicten binnen de Controlecommissie.

Vier van de zestien leden van de Controlecommissie zijn ook lid van de ADMD (een
euthanasielobby). De ADMD heeft een merkwaardige manier omzijn
controleopdracht binnen de Commissie te vervullen. Vooraleer dit verwijderd
werd tengevolge van echo’s in de pers, gaf deze lobbyvereniging op haar website
zelfs aan, dat haar tegenwoordigheid binnen de commissie haar in staat stelde:
a) Haar idealen te verspreiden
b) De wet doeltreffender maken
Wij eisen het onmiddellijke ontslag van de leden van de ADMD, gezien hun
opvatting over hun controleopdracht, die onverenigbaar is met de bepalingen van
de wet.

Onze collectiefheeft twee doelstellingen:
1) De politiek te informeren over de werkelijke situatie van de controle op de wet
2) Concrete voorstellen in te dienen ter verbetering van deze controle
Vanaf volgende week zal een brief vertrekken naar alle Voorzitters van de politieke
partijen. We zullen hen vragen om concreet te reageren op onze voorstellen en wij
zullen die publiekelijk bekend maken. Wij zullen hen ook vragen hen om zich prioritair
op deze kwesties toe te leggen en niet op een eventuele uitbreiding naar kinderen van
een wet die buiten controle is.
Wij zullen hen ook expliciet vragen of zij akkoord gaan met de opvatting die de ADMD heeft
van haar opdracht binnen de Controlecommissie.
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