
 

 

 

 

 

 

 

 

Rolnummer 5926 

 

 

Arrest nr. 131/2014 

van 19 september 2014 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 28 februari 2014 tot wijziging van de 

wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen 

mogelijk te maken, ingesteld door R.G. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, 

 

 samengesteld uit voorzitter A. Alen en de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en 

F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 juni 2014 ter post 

aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 juni 2014, heeft R.G. beroep tot 

vernietiging ingesteld van de wet van 28 februari 2014 tot wijziging van de wet van 28 mei 

2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken 

(bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2014). 

 

 Op 19 juni 2014 hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, met 

toepassing van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 

gebracht aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen 

waarin wordt vastgesteld dat het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk onontvankelijk is. 

 

 R.G. heeft een memorie met verantwoording ingediend. 

 

 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 

rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  In hun conclusies, met toepassing van artikel 71 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, hebben de rechters-verslaggevers uiteengezet dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht 

aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen waarbij wordt vastgesteld 

dat het beroep ingesteld door R.G. klaarblijkelijk onontvankelijk is. 

 

 A.2.  R.G. heeft op 8 juli 2014 een memorie met verantwoording ingediend. 

 

 

- B - 

 

 B.1.  De memorie met verantwoording die R.G. ter post heeft afgegeven op dinsdag 8 juli 

2014, nadat hem op 19 juni 2014 de conclusies van de rechters-verslaggevers ter kennis zijn 

gebracht bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding, is niet ontvankelijk, nu 

die memorie niet is ingediend binnen de bij artikel 71, tweede lid, van de bijzondere wet van 

6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof voorgeschreven termijn van vijftien dagen. 
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 B.2.  R.G. vraagt de vernietiging van de wet van 28 februari 2014 tot wijziging van de 

wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen 

mogelijk te maken. 

 

 B.3.  De Grondwet en de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 

vereisen dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beroep tot vernietiging instelt, 

doet blijken van een belang. Van het vereiste belang doen slechts blijken de personen wier 

situatie door de bestreden norm rechtstreeks en ongunstig zou kunnen worden geraakt.  

 

 B.4.  Uit het verzoekschrift blijkt niet welk belang de verzoeker zou hebben bij de 

vernietiging van de voormelde wet van 28 februari 2014, waarbij euthanasie voor 

minderjarigen mogelijk wordt gemaakt. 

 

 B.5.  De verzoeker is van mening dat, door de wijziging bij de voormelde wet van 

28 februari 2014, de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie opnieuw vatbaar is voor 

een beroep tot vernietiging. 

 

 Hij klaagt het verschil in behandeling aan tussen « de personen die vóór deze wetten zijn 

veroordeeld en tot op heden discriminerend worden behandeld bij aanwervingen in 

(ziekenhuizen, enz.) verbod tot reizen naar de V.S. of andere landen door hun strafregister en 

de personen die nu legaal identiek hetzelfde of meer doen zonder te worden veroordeeld ». 

 

 B.6.  Zijn beroep blijkt derhalve in werkelijkheid gericht te zijn tegen de wet van 28 mei 

2002 betreffende de euthanasie. 

 

 B.7.  Naar luid van artikel 3, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, zijn de beroepen strekkende tot vernietiging van een wettelijke bepaling 

slechts ontvankelijk indien zij worden ingesteld binnen een termijn van zes maanden na de 

bekendmaking van de bestreden bepaling in het Belgisch Staatsblad. 

 

 De wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie is bekendgemaakt in het Belgisch 

Staatsblad van 22 juni 2002. 
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 B.8.  Een wetswijziging heeft niet tot gevolg dat een nieuwe termijn zou openstaan voor een 

beroep tegen de ongewijzigde bepalingen van de wet. 

 

 B.9.  Uit wat voorafgaat volgt dat het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk onontvankelijk 

is. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof, beperkte kamer, 

 

 met eenparigheid van stemmen uitspraak doende, 

 

 verwerpt het beroep tot vernietiging. 

 

 Aldus gewezen in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 19 september 2014. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

P.-Y. Dutilleux A. Alen 

 

 


