
DEEL I. SPEEDDATE
Concept: 6 stellingen, waarover telkens 5 minuten moet gediscussieerd worden in 
groepjes van 4. Er wordt voortdurend doorgeschoven. De twee personen aan de 
linkerkant moeten pro zijn ongeacht hun eigen mening. De twee personen aan de 
rechterkant moeten contra zijn ongeacht hun mening. Richttijd: 40 à 45 minuten.

Stellingen:
1. Postnatale abortus moet kunnen tot 2 jaar na geboorte. Een kind herinnert zich 

toch niets.

2. Heroïne moet verboden worden.

3. Een polygaam huwelijk sluiten moet kunnen in België.

4. Het moet mogelijk zijn om één van je nieren of één van je longen te verkopen om 
je de nieuwste Iphone af te schaffen.

5. De familie van een alzheimerpatiënt moet kunnen beslissen om deze te 
euthanaseren wanneer de patiënt zelf deze keuze niet meer kan maken.

6. Als een kind nog niet meerderjarig is, moet je het als ouder vrij kunnen verkopen.

DEEL II. DISCUSSIE IN KLEINE GROEPJES
Onderwerpen:

- Abortus

- Euthanasie

- Orgaanhandel

- Huwelijk

- Drugs
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Moet het polygame huwelijk wettelijk erkend worden?
Krantenartikel

Na het homohuwelijk zou Nederland ook het polygame huwelijk moeten invoeren. Dan 
zijn de rechten van betrokken mannen, vrouwen en kinderen ten minste goed 
geregeld. Dat is, zo schrijft Ageeth Veenemans, de taak van de overheid.
Veenemans onderhoudt een liefdesrelatie met twee mannen. Vandaag haakt ze in NRC 
Handelsblad in op het rumoer over polygamie. Zaterdag schreef deze krant namelijk dat 
in Nederland jaarlijks tientallen polygame huwelijken worden geregistreerd. Het zou 
gaan om huwelijken tussen niet-Nederlandse partners uit landen waar ‘veelwijverij’ niet 
verboden is, zoals Marokko.

De VVD en Leefbaar Rotterdam vinden de registratie – dus erkenning – ervan 
ontoelaatbaar. Enerzijds omdat een polygaam huwelijk tussen Nederlanders verboden 
is. Anderzijds omdat het ‘de gelijkwaardigheid van man en vrouw’ geweld aan zou 
doen. Het zou vooral vrouwen in een minderwaardige positie plaatsen en 
schijnhuwelijken in de hand werken.

Veenemans brengt daar tegenin dat polygamie, ook wel polyamorie genaamd, in 
sommige gevallen een alternatief kan zijn voor scheiding. “Het heeft mijn eigen huwelijk 
gered en ik ben dankbaar dat ik nog steeds samen met mijn echtgenoot de zorg voor 
onze drie kinderen deel.” Ze schrijft dat veel mensen in hun leven te maken krijgen met 
liefdesgevoelens voor meer dan één persoon. “Met de monogamie als enige norm is dit 
veelal onbespreekbaar. Stiekem vreemdgaan vindt daarom op grote schaal plaats.” 
Meer ruimte voor meervoudige liefde zal leiden tot minder scheidingen, is haar stellige 
overtuiging. “Waarom zou een overheid dit willen verbieden?”

Het is ook een niet te onderkennen trend, stelt Veenemans die hierover het boek ‘Ik hou 
van twee mannen. Polyamorie, liefhebben zonder grenzen’ schreef. In haar opiniestuk 
citeert ze trendwatcher Adjiedj Bakas. “We verwachten te veel van onze partner. Geen 
wonder dat er zoveel huwelijken op de klippen lopen. Bovendien worden we straks 
allemaal honderdtwintig jaar, waardoor we honderd jaar met dezelfde partner zitten 
opgescheept. Het kan niet anders of we gaan ons stierlijk vervelen. Over tien jaar 
pakken we het slimmer aan. Dan nemen we een getatoeëerde bouwvakker voor de 
seks, een vent in krijtstreep voor de economische zekerheid en een leuke nicht om mee 
te gaan shoppen.”

Op dit opiniestuk, dat eerder in nrc.next verscheen, reageerde Jean Klare uit Deventer. 
De lezer stelt dat mensen als Agheeth Veenemans geen relaties aan gaan, maar hun 
naasten “consumeren als product”. Dat is opportunisme, aldus Klare.
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Is een polygamische huwelijk aanvaardbaar tegenwoordig?
Emmia

Polygamie
Men verwart polygamie   weleens met vreemdgaan buiten een normaal huwelijk. Dit is 
echter onjuist. Er is sprake van polygamie wanneer iemand met meerdere partners 
tegelijkertijd getrouwd is. Hierin kunnen we twee varianten onderscheiden, namelijk 
polygynie en polyandrie. Wanneer een man met meerdere vrouwen tegelijk getrouwd 
is, spreekt men van polygynie. Is een vrouw met meerdere mannen tegelijk getrouwd, 
noemen we dat polyandrie. Over het algemeen komt polygynie vaker voor dat 
polyandrie.
 
Polygamie is verboden in de meeste landen en vaak ook verborgen voor de 
buitenwereld. In Nederland is polygamie bij wet verboden. Men mag niet met meer dan 
1 persoon tegelijkertijd getrouwd zijn. Zo staat er in het Burgerlijk Wetboek: "Een 
persoon kan tegelijkertijd slechts met één andere persoon door het huwelijk verbonden 
zijn" (Boek 1, artikel 33). Volgt men deze wet niet op, dan bestaat het gevaar om vier tot 
zes jaar in de cel te belanden.

Toch komt polygamie wel in een aantal landen en culturen voor. In landen als Marokko, 
India en Egypte is het mogelijk om als man een echtelijke verbintenis met meerdere 
vrouwen tegelijkertijd te sluiten.

Vandaag de dag heerst er nog steeds een groot taboe rondom polygamie, maar zou 
een polygamisch huwelijk aanvaardbaar zijn tegenwoordig?

Argumenten voor polygamie
Ten eerste, is het zo dat men door een polygaam huwelijk de mogelijkheid tot 
taakverdeling heeft. Men kan binnen het huwelijk duidelijke afspraken met elkaar 
maken, waardoor de vaardigheden en behoeftes van elk lid volledig benut worden. Het 
gevolg hiervan is vrije tijd voor het individu, waardoor iedereen niet constant op elkaars 
nek zit. Een goede structuur in een polygaam huwelijk zorgt ervoor, dat de lasten 
binnen het huwelijk door meerdere schouders gedragen worden. Dit voorkomt 
frustraties, want de druk komt niet neer op één persoon. Monogame relaties gaan vaak 
fout, omdat er teveel van één persoon wordt verwacht. De partner moet én lief zijn én in 
een goede financiële situatie verkeren én goed in bed zijn én je beste vriend of 
vriendin. Meestal lukt het één persoon niet om al deze taken te vervullen, waardoor er 
frustraties ontstaan. Dit kan uiteindelijk leiden tot echtscheidingen.
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Ten tweede staat er in geen enkele heilige geschrift een impliciet gebod op een 
monogaam huwelijk. De Veda’s, de Talmoet , de Bijbel en de Koran bevatten geen 
enkele aanwijzing dat men verplicht is  om een monogaan huwelijk te sluiten. Polygamie 
is oorspronkelijk een religieus gegeven. Zo word er bijvoorbeeld in de islam polygynie 
aangeraden, mits de man in staat is alle vier de vrouwen goed en gelijkwaardig te 
behandelen.

Bovendien, bestaat polygamie al eeuwenlang. Het werd jarenlang als een norm 
beschouwd. Zo was bijvoorbeeld Abraham met drie verschillende vrouwen getrouwd, 
had David honderd vrouwen en ook koning Salamon was getrouwd met meer dan 600 
vrouwen. Wat later werd vastgesteld dat de koning maximaal met achttien vrouwen 
mocht huwen en de gewone man had toestemming voor 4 vrouwen. Ook veel actieve 
leiders in bijvoorbeeld in de Verenigde Staten zijn afkomstig uit een polygaam huwelijk.
Ieder mens beschikt over het fundamenteel recht om zelf te beslissen op welke manier 
hij zijn eigen leven wil inrichten. Vandaar dat in 2001 het homohuwelijk gelegaliseerd 
werd in Nederland. Op basis van de individuele keuzevrijheid om relaties naar eigen 
goedvinden vorm te geven, werd het homohuwelijk geaccepteerd. Dan kan men in 
principe ook geen enkel bezwaar tegen polygamie hebben.

Argumenten tegen polygamie
Ten eerste is het volgens psycholoog en tevens antropoloog Joseph Henrich zo, dat 
polygamie ervoor zorgt dat er mannen komen te zitten zonder vrouwen. Stel dat er 20 
mannen en 20 vrouwen zijn. We nemen aan dat 12 mannen met de hoogste status ieder 
een vrouw nemen (8 vrouwen over). Vervolgens nemen de 5 mannen met de hoogste 
status nog een vrouw, ieder van hen heeft nu 2 vrouwen (3 vrouwen over). De 2 hoogste 
nemen wederom een vrouw, nu blijft er maar één vrouw over en de man met de 
hoogste status neemt de laatste vrouw. Uit de 20 mannen zitten er 8  zonder vrouw, dat 
is 40 procent, van alle mannen. Uit een onderzoek dat gedaan is door Henrich, is 
gebleken, dat huwelijk er voor zorgt, dat mannen niet in aanraking komen met criminele 
en sociaal ongewenste activiteiten. Bovendien hebben de politicologen Valerie 
M.Hudson en Andrea M. den Boer aangetoond, dat het percentage van het aantal 
misdrijven in polygame samenlevingen veel groter is t.o.v. monogame samenlevingen. 
Dit komt door het feit dat niet alle mannen de kans krijgen om te trouwen.

Ten tweede zorgt polygamie niet voor een harmonieuze en vredige huwelijk, hoe het in 
principe zou moeten zijn. De partners in kwestie verliezen hun uniekheid in een 
polygaam huwelijk. Huwelijk is een verbintenis tussen twee personen, waar zowel de 
echtgenoot en echtgenote het belangrijkste voor elkaar zijn. In een polygaam huwelijk 
zijn de overige partners steeds in een competitie om hun affectie en liefde te tonen aan 
hun zielgenoot. Zo een huwelijk zorgt alleen maar voor strijd en conflict, wat een slechte 
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omgeving vormt voor de kinderen. De kinderen groeien in rivaliteit, ze groeien op tot 
onzelfverzekerde, niet goed functionerende kinderen.
 
Mijn persoonlijke mening
In de loop der jaren of eeuwen zijn er gewoontes en gebruiken ontwikkeld die nu niet 
meer voor te stellen zijn, en omgekeerd. Maar uiteindelijk moet je per periode anders 
tegen de zaken aankijken. Polygamie zal uiteindelijk toch altijd een vrije keuze moeten 
zijn. Ik ben persoonlijk niet voor polygamie. Het ligt ook heel erg aan de karakter van 
een persoon om wel of niet voor polygamie te kiezen. Ethisch gezien heb ik er niet zo'n 
probleem mee, mits het op de juiste wijze gedaan wordt. Daarmee bedoel ik, dat elk lid 
tevreden is met de situatie waarin hij of zij leeft. En net als bij een 'gewone' relatie zal 
dat soms heel ingewikkeld of zelfs ingewikkelder liggen aangezien je met meerdere 
mensen te maken hebt, maar dan moet je er samen voor zorgen dat alles goed en leuk 
blijft. Hoe dan ook, een relatie zal altijd energie kosten, maar aan de andere kant zou het 
ook weer positieve energie moeten opleveren. Als mensen gelukkig denken te worden 
in een polygamische relatie, dan heeft niemand het recht ze dat te ontnemen. Hetzelfde 
geld voor iemand die gelukkig denkt te worden met iemand van hetzelfde geslacht of 
iemand die een generatie jonger of ouder is.

Nederland is  wat betreft ‘niet alledaagse’ huwelijken wel ruimdenkend, zo werd het 
homohuwelijk in 2001 gelegaliseerd. Maar ik denk dat het ook wel lastig zou zijn met 
wetten rondom onder andere uitkering, familierecht en belastingen. Deze zijn namelijk 
gebaseerd op een traditionele samenleving waarin 2 mensen financieel een relatie aan 
gaan. Door het homohuwelijk te legaliseren is daar niet echt verandering in gekomen, 
doordat er nog steeds sprake is van 2 personen. Maar legalisering van polygamie zou 
wel voor grote veranderingen zorgen. Bovendien is het ook zo dat desondanks het 
homohuwelijk gelegaliseerd is in Nederland, toch veel homo’s het verbergen. Dan kun 
je nagaan wat voor reacties opgeroepen zal woren bij polygamisten. Volgens mij is 
Nederland daar nog niet echt klaar voor.

Kortom, iedereen mag zelf weten op welke manier hij of zij haar leven wil inrichten. 
Maar ik zou zelf nooit kiezen voor polygamie, omdat dat voor mij gewoon niet kan 
werken. Ik kan me bijvoorbeeld niet voorstellen dat er geen jaloezie bij komt kijken, hoe 
duidelijk de afspraken ook zijn. Jaloezie is een gevoel en niet iets wat je door middel 
van regeltjes en afspraken kan onderdrukken!
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Geef levende donoren gratis verzekering
Krantenartikel

Wet tegen orgaanhandel is dode letter
Transplantatietoerisme – een nier kopen in het buitenland – is  juridisch lastig te 
bestrijden. Maar de overheid zou de handel  in organen ook op een andere manier 
kunnen tegengaan: door een financiële prikkel te introduceren.

Orgaanhandel blijkt moeilijk uit te roeien. Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat 
dat wereldwijd 5-10 procent (3400-6800) van het aantal orgaantransplantaties door 
illegale handel tot stand komt.1 Door de Verklaring van Istanbul en een sterke lobby van 
de WHO, verscherpen steeds meer landen hun wet- en regelgeving tegen 
orgaanhandel en transplantatietoerisme. Handhaving van deze wetgeving gebeurt 
echter niet of nauwelijks. Door de wereldwijde strafbaarstelling is  het aanbod verkleind, 
maar door de toenemende vraag zijn organen meer waard geworden. Dit, in 
combinatie met gebrekkige controle, houdt de zwarte markt en de illegale handel in 
stand. Soms is de handel niet verdwenen, maar slechts verplaatst naar andere regio’s 
zoals Oost-Europa en Turkije.2 Tot enkele jaren geleden vergoedden diverse 
Nederlandse zorgverzekeraars een betaalde transplantatie in het buitenland. Onder 
politieke druk hebben de meeste zorgverzekeraars hun polisvoorwaarden 
aangescherpt, om er zeker van te zijn dat de buitenlandse transplantatie juridisch juist 
en moreel verantwoord verloopt.

Exotische vakantie
Volgens de Wet op de Orgaandonatie hebben levende donoren alleen recht op een 
vergoeding van gemaakte onkosten, zoals reiskosten, medische kosten en eventueel 
gederfde inkomsten. Ook het tegen een vergoeding aanbieden van een orgaan is 
wettelijk niet toegestaan. Maar als een patiënt zich met een donor meldt bij een 
transplantatiecentrum, is het voor het team vrijwel onmogelijk om te achterhalen of er 
een financiële transactie tussen donor en ontvanger plaatsvindt. Patiënten en donoren 
kunnen eenvoudig afspraken buiten de arts om maken. Daarnaast maakt de wet geen 
duidelijk onderscheid tussen het geven van een vergoeding en een al dan niet 
materieel gebaar uit dankbaarheid voor het orgaan. Wekelijkse diners, exotische 
vakanties, een schilderij en renpaard kunnen tot het repertoire van giften uit 
dankbaarheid behoren.3 Strikt juridisch genomen, zouden dergelijke giften strafbaar 
kunnen zijn indien zij meer bedragen dan de kosten van de transplantatie en indien er 
een oogmerk was voor ontvangst van de gift.

Volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel worden ook Nederlandse 
transplantatieartsen geconfronteerd met patiënten die naar het buitenland gaan voor 
een vermoedelijk betaalde orgaantransplantatie.5 Het zou gaan om ten minste 27 
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personen in de afgelopen 10 à 15 jaar naar orgaanexporterende landen als China, 
India, Irak en Iran en Pakistan. Het onderzoek van de rapporteur maakt melding van een 
patiënt die in 2004 in China een nier kocht van een levende donor voor vermoedelijk 
50.000 euro. Destijds was het kopen en verkopen van organen in China niet strafbaar. 
Waarschijnlijk is het aantal van 27 een onderschatting, aangezien veel gevallen 
onbekend blijven. Patiënten die naar het buitenland willen, stellen hun artsen 
regelmatig voor een moreel en juridisch dilemma, bijvoorbeeld als zij vragen of zij hun 
medisch dossier mogen meenemen naar het buitenland of als de patiënt de 
nationaliteit heeft van het land waar hij of zij naar toe gaat en dat land orgaanhandel 
niet wettelijk verbiedt.

Rechtsmacht
De Nederlandse wetgever heeft beperkte rechtsmacht bij misdrijven die Nederlanders 
in het buitenland plegen. Volgens het Wetboek van Strafrecht geldt de eis van dubbele 
strafbaarheid.6 Bij transplantatietoerisme houdt dit in dat een Nederlander die in het 
buitenland een orgaan koopt alleen volgens Nederlands recht bestraft kan worden als 
het land waar het misdrijf is  begaan deze gedraging ook strafbaar stelt. Maar zelfs als 
dat zo is, dan moet nog worden bewezen dat het orgaan werkelijk is gekocht. 
Bewijsvoering is echter zeer complex. Een orgaan is een legaal goed, dus het 
simpelweg mee terugnemen van een (gekocht) geïmplanteerd orgaan is op zichzelf 
geen misdrijf.

Daarnaast zal het bestaan van een financiële transactie waarschijnlijk ook niet 
voldoende zijn om een misdrijf aan te tonen – het betalen voor een heupoperatie in het 
buitenland is immers ook toegestaan. Alleen als is aangetoond dat de betaalde 
vergoeding meer bedroeg dan de kosten van de transplantatie zou het misdrijf 
bewezen kunnen worden. Dergelijke juridische complexiteit vereist gedegen 
grensoverschrijdende opsporing. Een complicerende factor daarbij is dat in het 
buitenland verrichte orgaantransplantaties vaak als genetisch verwante donaties 
worden gemeld. Niet zelden keert een patiënt terug naar Nederland met de vermelding 
in zijn/haar dossier dat de nier van een ‘neef’ of ‘nicht’ afkomstig is.

Een dergelijke dekmantel is een effectief beschermingsmechanisme voor de betrokken 
buitenlandse artsen. Omdat Nederlandse zorgverzekeraars sinds 2009 alleen nog maar 
genetisch verwante orgaandonaties en donaties tussen echtgenoten en geregistreerde 
partners buiten de EU vergoeden,heeft ook de patiënt baat bij een dergelijke 
vermelding in zijn of haar dossier.7 Nederlandse artsen die worden geconfronteerd met 
patiënten die in het buitenland een niertransplantatie hebben ondergaan en 
vermoeden dat de nier van een betaalde donor afkomstig is, zien het niet als hun taak 
als opsporingsagent op te treden.
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Naast hun beroepsgeheim zijn zij als verschoningsgerechtigden vrijgesteld van 
aangifteplicht tegen mogelijk gepleegde misdrijven door hun patiënten. Alle potentiële 
gevallen van transplantatietoerisme blijven in Nederland dus ongemeld en 
ongeregistreerd. De conclusie is dan ook dat de Nederlandse wet tegen orgaanhandel 
en -toerisme een dode letter is.

Regulering
Patiënten kunnen dus in principe straffeloos de grens over gaan om nieren te kopen. 
Daarmee blijft de illegale orgaanhandel in stand. Dit roept de vraag op hoe effectief de 
wetgeving tegen orgaanhandel is en of de overheid er niet beter aan doet deze markt 
te reguleren in plaats van te verbieden, bijvoorbeeld door financiële stimuli voor 
levende (nier)donatie te introduceren.

Belangrijkste voorwaarden bij de introductie van financiële stimuli zijn een 
rechtvaardige verdeling van de beschikbaar gekomen organen en de vrijwilligheid van 
de donatie. Een rechtvaardige verdeling is te bereiken als de overheid zorgdraagt voor 
de verdeling van anoniem gedoneerde organen, zoals zij nu ook al doet via de 
Nederlandse Transplantatiestichting. Door de overheid de rol van monopsonist te 
geven, is gelijke toegang gegarandeerd en wordt voorkomen dat alleen rijke mensen 
een orgaan kunnen krijgen.

Tegenstanders van financiële stimuli menen dat de vrijwilligheid van de donor onder 
druk komt te staan als er een financiële vergoeding tegenover staat. Maar vergoedingen 
en vrijwilligheid hoeven niet strijdig met elkaar te zijn. Soldaten die naar Uruzgan 
werden uitgezonden, kregen daarvoor een aanvulling van ruim 3000 euro per maand 
op hun salaris; voor velen was dat meer dan een verdubbeling van hun inkomen. Toch 
vinden maar weinigen dat deze soldaten niet vrijwillig zijn uitgezonden. Veel meer 
heerst het gevoel dat deze soldaten is gevraagd om voor hun land een reëel risico te 
lopen en dat tegenover dit risico ook een financiële vergoeding behoort te staan.

Geldproblemen
Een hieraan gerelateerd argument is dat een financiële vergoeding mensen in 
geldproblemen onder druk zou kunnen zetten hun organen te verkopen. Dit is echter 
geen argument tegen financiële stimulering, maar tegen onvrijwillige donaties. Door 
goede screening kunnen onvrijwillige donaties worden voorkomen, zoals thans ook al 
gebeurt. Het argument is ook eenvoudig te ondervangen door de financiële beloning 
niet in één keer, en ook niet in contanten te geven – bijvoorbeeld door levende donoren 
levenslang vrij te stellen van premies voor hun ziektekostenverzekering, zoals de RVZ 
eerder heeft voorgesteld.8 Dit voorstel verhindert dat mensen in acute geldnood een 
nier zullen doneren. Een levenslange ziektekostenverzekering is ook in lijn met het doel 
van orgaandonatie (ziekte voorkomen, kosten besparen) en doet recht aan de breed 
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gedeelde intuïtie dat je voor organen niet in contanten hoort te betalen. Ook is dit 
middel een maatschappelijke erkenning van het feit dat met de orgaantransplantatie 
hoge (dialyse)kosten worden vermeden. Schattingen laten zien dat met een 
transplantatie per gewonnen levensjaar 48.000 euro wordt uitgespaard.9

Een 32-jarige vrouw uit India verkocht haar nier om de schulden van haar gezin af te 
betalen. Uiteindelijk kreeg ze slechts de helft van het beloofde bedrag. Beeld: Adrian 
Fisk, HH

Maar feit blijft dat het waarschijnlijk vooral minderbedeelden zullen zijn die het aanbod 
van een levenslange ziektekostenverzekering zullen accepteren. Dit is echter niet per se 
onrechtvaardig. Ook mensen die als proefpersoon deelnemen aan medisch onderzoek 
zullen met name afkomstig zijn uit minderbedeelde groepen. Maar net als bij de 
soldaten in Uruzgan zeggen we ook hier dat een vergoeding voor het nemen van een 
risico terecht is, niet dat we deze mensen alleen een onkostenvergoeding moeten 
geven, omdat anders hun vrijwilligheid onder druk komt te staan.

Samaritaans
Het belangrijkste argument tegen financiële stimuli zou echter wel eens praktisch van 
aard kunnen zijn: mogelijk is het niet een effectieve manier om het aantal organen te 
vergroten. Het aantal mensen dat zonder financiële vergoeding een nier heeft 
gedoneerd, is de afgelopen jaren explosief toegenomen tot 471 in 2010. Ook het aantal 
mensen dat anoniem, ‘Samaritaans’, een nier aan de wachtlijst doneert, groeit.10 Er 
worden momenteel dan ook meer transplantaties met een levende, dan met een 
postmortale donornier uitgevoerd. Hierdoor is de wachtlijst voor een niertransplantatie 
gedaald van 1300 in 2000 tot ruim 800 in 2011. Dat roept de vraag op of het ook 
zonder financiële stimulering niet mogelijk is de wachtlijsten weg te werken: 
waarschijnlijk zal het aantal levende donoren de komende jaren nog verder stijgen. Het 
gevaar bestaat dat mogelijke donoren worden afgeschrikt door een financiële 
vergoeding: ‘als ervoor wordt betaald, hoeft het voor mij niet meer’. Ook kan het 
mensen ervan weerhouden zich te registreren als orgaandonor.

Onderzoek van het Erasmus MC laat zien dat een groot deel van de bevolking (46%) 
financiële stimulering van orgaandonatie onwenselijk vindt.11 Uit hetzelfde onderzoek 
blijkt echter ook dat 25 procent van de bevolking stimulering wel acceptabel vindt en 
dat een vrijstelling van ziektekostenverzekering als de meest acceptabele vorm wordt 
gezien. Voor 18 procent van de bevolking zou een financiële stimulans zelfs een 
aanvullende reden kunnen zijn om een nier te doneren. 
Financiële stimulering van orgaandonatie bij leven kan daarom niet alleen illegale 
handel tegengaan, maar bij voldoende maatschappelijk draagvlak kan het zeer 
waarschijnlijk ook het aantal donornieren sterk vergroten.
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6 vragen over de nieuwe euthanasiewet
Krantenartikel

In de Kamer wordt donderdagmiddag gestemd over het voorstel om euthanasie in de 
toekomst ook toe te laten voor wilsbekwame minderjarigen. De verwachting is dat het 
voorstel wordt goedgekeurd. Zoals bij andere ethische kwesties mogen alle 
parlementsleden stemmen los van de partijlijn.

Waarover gaat het?
De uitbreiding moet euthanasie mogelijk maken voor wilsbekwame minderjarigen die 
zich in een ‘medisch uitzichtloze toestand bevinden van aanhoudend en ondraaglijk 
fysiek lijden’. Lijden dat niet gelenigd kan worden, en dat ‘het gevolg is van een ernstige 
en ongeneeslijke aandoening die veroorzaakt werd door een ongeval of ziekte’.

Wat zit er niet in de wet?
Zowel de SP.A’ers als de meeste liberalen zouden euthanasie ook willen toelaten voor 
dementerenden. Meestal wordt die term vervangen door mensen met een ‘neuro-
degeneratieve aandoening’ of met een ‘ongeneeslijke en onomkeerbare 
hersenaandoening’. Het potentieel toepassingsgebied is veel groter dan bij de 
minderjarigen, maar het probleem is dat er geen consensus over bestaat. Noch over de 
term, noch over de concrete afbakening ervan en de voorwaarden.

Wie stemt voor het voorstel?
De Kamer keurt vandaag het wetsontwerp goed, net zoals in de Senaat met een 
wisselmeerderheid van socialisten, liberalen, groenen en de N-VA. Bij de Vlaams-
nationalisten zullen zich wel een pak Kamerleden onthouden. Net zoals bij een reeks 
andere fracties kunnen de parlementsleden immers in eer en geweten stemmen. Bij de 
groenen en Franstalige liberalen duwen enkelen zelfs op de rode knop.

Wat zeggen de tegenstanders?
Terwijl een groep kinderartsen voor een uitbreiding van de wet is, schermen de 
tegenstanders onder meer met het argument dat er geen vraag is naar 
kindereuthanasie. De artsen vinden dat die uitbreiding niet nodig is, omdat er nu al 
genoeg middelen zijn om het lijden van de kinderen te verlichten.

Volgens de tegenstanders was er ook onvoldoende ruimte voor reflectie over de 
nieuwe wet en werd de wet in een drafje door het parlement gejaagd. Zo werd de wet 
niet naar de Raad van State gestuurd voor advies.

Over één ding zijn alle kinderartsen het eens: het aantal zieke minderjarigen dat vraagt 
om te mogen sterven, is op één hand te tellen.

- 11 -



Hoe reageert de rest van de wereld?
De stemming over het wetsontwerp krijgt heel wat aandacht in de buitenlandse pers. 
Onder meer CNN, Reuters en AP zijn naar Brussel afgezakt om verslag uit te brengen 
over de stemming. Ook vanuit het buitenland werd geprobeerd om de ondertekening 
van de wet tegen te houden. Een Canadese huisarts stuurde een videoboodschap 
waarin zijn 4-jarige dochter, genezen van een hartafwijking, de Belgische koning Filip 
oproept om de wet niet te ondertekenen. De wet geldt echter niet voor peuters en 
kleuters.

Gaat koning Filip de wet ondertekenen?
Ja. Niets wijst er op dat de koning de wet niet zou ondertekenen. Er bestaat ook een 
draagvlak voor de wet onder de bevolking. Uit een peiling van RTBF bleek in oktober 
dat drie op de vier Belgen euthanasie bij minderjarigen zonder hun instemming 
aanvaardbaar vindt. In 1990 weigerde de toenmalige koning Boudewijn de abortuswet 
te ondertekenen. Hij trad toen 36 uur af.
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