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Euthanasie
Voor een snelle afhandeling van uitgebreide dossiers werkt de dienst burgerlijke stand op
afspraak. U kan een afspraak vastleggen via de contactgegevens.

Elke meerderjarige inwoner kan de wil tot euthansie laten registreren. Dit formulier dien je in te vullen en te
laten ondertekenen door alle betrokken personen: aangever, eventuele gevolmachtigden, getuigen en
vertrouwenspersoon. Daarna bezorg je het terug aan de dienst Bevolking. Deze registreert de gegevens en
stuurt ze door naar het ministerie van Volksgezondheid. Daar worden ze bewaard. De verklaring is vijf jaar
geldig vanaf de datum van ondertekening en kan op ieder moment herzien of ingetrokken worden.
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Procedure
Vul het registratieformulier in en laat het ondertekenen door alle betrokken personen: aangever,

Vul het registratieformulier in en laat het ondertekenen door alle betrokken personen: aangever,
eventuele gevolmachtigden, getuigen en vertrouwenspersoon. Daarna bezorg je het terug aan
de dienst Bevolking. Deze registreert de gegevens en stuurt ze door naar het ministerie van
Volksgezondheid. Daar worden ze bewaard. De verklaring is vijf jaar geldig vanaf de datum van
ondertekening en kan op ieder moment herzien of ingetrokken worden.

Heb je hulp nodig bij het invullen van het registratieformulier? Hierbij vind je meer uitleg bij het
invullen van je registratieformulier. Je bent ook altijd welkom op de burgerlijke stand van het
gemeentehuis. Je maakt best een afspraak, zodat we je vlotter verder kunnen helpen.
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Contact
Bevolking
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
T011 73 01 43
EContacteer ons

Openingsuren
Vandaag open
van 13u30 tot 17u00
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