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Inleiding
1. Op 2 december 1967 slaagde Dr. Barnard te Kaapstad erin het
leven van Dr. Blaiberg met 563 dagen te verlengen door de eerste
harttransplantatie. Sedertdien heeft de medische wetenschap heel wat
vooruitgang geboekt. Vooral de productie van cyclosporine in 1978,
een stof waardoor de kans op afstoting aanzienlijk wordt verminderd,
heeft aan de transplantatie een forse duw gegeven(l). Thans zijn
geneesheren in staat het Ieven van een patient te redden of ten minste
zijn fysieke toestand te verbeteren door het transplanteren van tal van
menselijke organen en weefsels, o.m. bloed, nier, hart, long, huid,
beenmerg en hersenweefsel.

2. Ret zou echter verkeerd zijn te denken dat transplantatie enkel een
zaak is voor medici. Deze ingreep doet complexe problemen rijzen
van ethische, sociale, economische _en juridische aard.
De geneesheer beschikt over mogelijkheden waarvan men enkele
decennia geleden geen vermoeden had. Vanuit een ethisch standpunt
stelt men de vraag of de medicus al die mogelijkheden zonder meer
mag aanwenden(2). Zo woedt nu in de Verenigde Staten een hevige
discussie omtrent het kweken van varkens met het oog op het transplanteren van varkensorganen in mensen. Deze dieren zouden door
genetische manipulatie de organen kunnen leveren waaraan momenteel een groot tekort is: hart, levers en nieren(3). Een ander moreel
gevoelig punt is het aanwenden van foetaal weefsel om tot betere
resultaten te komen (infra, nr. 81).
Ret transplanteren van organen raakt ook tal van juridische problemen. Is de wegneming van organen mogelijk bij minderjarigen en
geesteszieken? Wat is de positie van de nabestaanden bij een wegneming ex mortua? Hoe ver reikt de informatieplicht van de arts ten
aanzien van de donor en de nabestaanden? Hoe kan men vermijden
dat de kloof tussen aanbod aan en vraag naar organen leidt tot handel
en zelfs diefstal van lichaamsdelen?
3. Ret is de taak van de wetgever om een juridisch kader te scheppen
dat enerzijds een efficient medisch optreden toelaat en anderzijds het
individu beschermt tegen de minder fraaie keerzijde van de genees(1) DHAESE, B., ,Situering van orgaantransplantaties in 1989", Vl. T. Gez., 1989, 323.
(2) DE KoEKELAERE, A., ,Geneeskunde, bio-ethiek en recht", R. W., 1993-94, 481.
(3) EOS, december 1994, 32.
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kunde. In de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en
transplanteren van organen, B.S., 14 februari 1987, heeft de Belgische
wetgever deze twee doelstellingen verenigd.

I. Situatie in Belgie voor de wet van 13 juni 1986
A.

BESTAANDE WETGEVING

4. Decennia lang bestond in Belgie geen wetgeving die specifiek
toegesneden was op het wegnernen en transplanteren van organen.
Er was weliswaar de wet van 25 augustus 1961 betreffende de
uitwisseling van therapeutische bestanddelen van menselijke oorsprong, B.S., 28 oktober 1961, maar uit de tekst van art. 1 blijkt al
dadelijk dat onder de uitdrukking ,therapeutische bestanddelen van
menselijke oorsprong" enkel mensenbloed en de derivaten ervan
worden verstaan(4).
Op het eerste gezicht leek de wet van 7 februari 1961 betreffende de
therapeutische bestanddelen van rnenselijke oorsprong, B.S., 22 mei
1964, wel relevant te zijn. Onder het toepassingsgebied viel ieder
bestanddeel dat van een mens wordt afgenornen en voor therapeutische doeleinden-bestemd is, alsrnede weefsels oforganenwaaruit-het
rnenselijk organisme is samengesteld (art. 1). Orgaantransplantaties
werden evenwel uit de werkingssfeer van de wet gesloten. Het tweede
lid van art. 1 bepaalde dat de wet niet van toepassing was op de
extempore transfusies of overentingen. Dit wil zeggen dat de regeling
niet gold voor de wegneming van organen die dadelijk daarna worden
gebruikt, hetgeen precies bij orgaantransplantaties het geval is(5).
Inliriddels is deze wet vervangen door de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong, B.S., 8
oktober 1994.
5. De snelle ontwikkeling in de bio-medische wetenschap en de
ethisch-juridische kwesties die daarrond rezen, brachten de Europese
Staten ertoe gezamenlijk oplossingen te zoeken. In het kader van de
Raad van Europa werd een comite van experts aangesteld om zich

(4) DREESSEN, W., ,Orgaantransp1antatie en mensenrechten", Jura Falc., 1984-85, 505;
MATIHIJS, J., ,Bedenkingen ten behoeve van een transp1antatiewet", R. W:, 1971-72, 166.
(5) GERLO, J., Personen- enfamilierecht, I, Brusse1, Story-Scientia, 1991, 28;
l.c., 166-167.
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over deze problematiek te buigen(6). Hun werk zou leiden tot de
resolutie (78) 29, over de harmonisering van de wetgeving van de
lidstaten met betrekking tot de wegnemingen, overentingen en transplantaties van substanties van menselijke oorsprong, aangenomen
door het Comite van Ministers van de Raad van Europa op 11 mei
1978. Deze resolutie heeft een belangrijke impact gehad op de desbetreffende wetgeving in West-Europa. Ofschoon Belgie mee aan de
wieg stond van de resolutie zou het toch nog duren tot 13 juni 1986
vooraleer ze hier werd uitgevoerd(7).
B.

DE MEDISCHE PRAKTIJK EN DE ROEP OM ADEQUATE WETGEVING

6. Ook zonder toepasselijke wetgeving ging de geneeskunde haar
gang en werden orgaantransplantaties met toenemend succes verricht.
De lacune in de Belgische wetgeving had wel tot gevolg dat medici
voor het bepalen van wat al dan niet geoorloofd was, slechts een
beroep konden doen op algemene rechtsprincipes en medisch-deontologische normen, zoals
- het principe dat de orgaanwegneming slechts kan gebeuren met
toestemming van de donor, na voldoende voorlichting door de arts(8)
- het principe van de menselijke solidariteit(9)
- het arrest van het Hofvan Cassatie van 3 juli 1899, waarin het Hof
had gesteld dat ieder mens tijdens zijn leven vrij kan beslissen omtrent
water met zijn lichaam na het overlijden zal gebeuren(lO)
- de fundamentele opvatting dat het lichaam een zaak buiten handel
is en dat de afstand van organen nooit met winstoogmerk mag
gebeuren( 11)
- de code voor medische deontologie van 1975 die in art. 53 het
probleem, zij het op onvolledige wijze, behandelt(12).

(6) OSCHINSKY, S., ,Les travaux du Conseil de I' Europe dans le domaine du droit, de Ia
medecine et de Ia biologie", J.T., 1992, 89.
(7) OscHINSKY, S. en OscHINSKY, Y., ,Prelevement et transplantation d' organes", J.T., 1987,
169; PAUWELS, J.M., Beginselen van personen- en familiereeht, I, Personenreeht, Leuven,
Acco, 1985, 121; VERELST, R., ,De wet op het wegnemen en transplanteren van organen", VI.
T. Gez. , 1987, 97.
(8) VANDEMOORTEL, J., ,Het wegnemen en transplanteren van organen volgens de Belgische
wet", VI. T. Gez., 1989,318.
(9) VANDEMOORTEL, J., I.e., 318.
(10) Cass., 3 juli 1899, Pas., 1899, I, 318.
(11) BRICKMONT, G., ,Les problemes juridiques poses par le prelevement d' organes sur le
cadavre de 1' homme", J.T., 1971, 145.
(12) OscHINSKY, S. en OscmNSKY, Y., I.e. , 170.
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7. Dat men in de medische praktijk niet bij de pakken bleef zitten
en zelf naar een houvast zocht, kan bijzonder goed gei1lustreerd
worden met de regeling die sinds mei 1969 werd toegepast in het
Academisch Ziekenhuis te Gent. Deze regeling was vervat in een
inwendig reglement inzake obducties en transplantaties, opgesteld op
initiatief van voormalig procureur-generaal J. Matthijs(13). Opvallend is de gelijkenis tussen deze regeling, gegroeid uit de praktijk, en
de procedure in de huidige wet met betrekking tot het wegnemen van
organen na het overlijden. Net als in de wet van 13 juni 1986, werd
in het A.Z. geopteerd voor een beperkt geen-bezwaarsysteem (infra,
nr. 60).
8. Ondanks dergelijke initiatieven bleef de nood aan adequate wetgeving bestaan. Zolang geneesheren zich niet konden beroepen op een
precieze wettekst die zou bepalen wat geoorloofd is, bleven zij
balanceren op de grens van het toelaatbare.
Om een einde te maken aan deze rechtsonzekerheid werd door de heer
J. Matthijs gepleit voor de invoering van regelen die een waarborg
zouden zijn voor de eerbied van de menselijke persoon en tegelijk
voor de samenhorigheid, maar ook voor regelen die door het medisch
korps zelf werden verwacht tot zijn eigen bescherming(14).
C. WETGEVEND INITIATIEF

9. Deze roep om wetgeving bleef niet onbeantwoord. Sinds 1969
hebben zowel de magistratuur als het parlement en de opeenvolgende
ministers van Justitie en Volksgezondheid het probleem ter harte
genomen(15).
Een eerste wetsvoorstel kwam van de heer Ch. Comet d'Elzius en had
enkel betrekking op het wegnemen van organen post mortem(l6).
Het wetsontwerp-Dhoore-Moureaux betreffende het wegnemen en
transplanteren van organen en weefsels, zou het evenmin tot wet
brengen(17). Toch vindt men de grate principes die dit antwerp
bevatte, in de huidige wet terug. Zo b.v. het verbod van winstoog(13) MATIHIJS, J., i.e., 222-225.
(14) MATTHIJS, J., i.e., 165.
(15) OscHINSKY, S. en OscHINSKY, Y., l.c., 169; VANDEMOORTEL, J., I.e., 318.
(16) Wetsvoorstel betreffende het wegnemen van organen post mortem, 16 januari 1969,
Gedr. St. , Kamer, 1968-69, nr. 248/1, 2.
(17) Wetsontwerp betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, 27 februari 1981,
Gedr. St., Kamer, 1980 -81, nr. 774/1.

96

merk, het principe van de vrije bewuste toestemming en de voorwaarden voor de wegneming van niet-regenereerbare organen.
Uiteindelijk zou het ontwerp van 21 februari 1985(18), ingediend
door de toenmalige ministers Gol en Dehaene, leiden tot de wet
van 13 juni 1986. De wet betreffende het wegnemen en transplanteren van organen verscheen in het Belgisch Staatsblad op 14 februari
1987.

II. De Orgaantransplantatiewet en haar uitvoeringsbesluiten
A.

HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE WET

1. Omschrijving en vormen van orgaantransplantaties
10. De wet van 13 juni 1986 bepaalt nergens wat precies onder ,het
transplanteren van organen" moet worden verstaan. Men zou de
orgaantransplantatie kunnen omschrijven als de medische ingreep
waarbij organen of weefsels weggenomen worden van een menselijk
lichaam (explantatie), om deze vervolgens over te brengen naar het
lichaam van een levend persoon (implantatie).
Deze ingreep kan om uiteenlopende redenen gebeuren. Men kan
organen transplanteren bij wijze van experiment, met het oog op
medisch-wetenschappelijk onderzoek of met therapeutische doeleinden, d.w.z. om iemands fysieke toestand te verbeteren(19).
De geneeskunde maakt het onderscheid tussen autotransplantatie en
allo- of homotransplantatie. Autotransplantatie houdt in dat een orgaan of weefsel wordt weggenomen bij een persoon om dit te gebruiken bij dezelfde persoon. Bij allotransplantatie worden organen
of weefsels van de ene persoon (donor) overgebracht op het lichaam van een ander individu (receptor)(20). De donor kan in dat
geval ofwel nog levend (wegneming ex vivo) ofwel reeds overleden
zijn (wegneming ex mortuo of post mortem)(21). Wetenschapslui
onderzoeken ook de mogelijkheden van xenotransplantatie. Deze
techniek, waarbij organen getransplanteerd worden tussen verschil(18) Ontwerp van wet betreffende bet wegnemen en transplanteren van organen, 21 februari
1985, Gedr. St. , Senaat, 1984-85, nr. 832/1.
(19) NYS, H., Geneeskunde, recht en medisch handelen, in A.P.R. (hierna verkort geciteerd:
Geneeskunde), Gent, Story-Scientia, 1991, 332.
(20) DREESSEN, W., l.c., 501; NYs, H., Geneeskunde, 369.
(21) MATIHIJS, J., I.e., 169.
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1ende species, b.v. van dier op mens, is nog niet in de praktijk doorgedrongen(22).
11. In de in1eiding werd aangetoond dat verscbillende organen en
weefse1s in aanmerking komen voor transp1antatie. Uit dit beknopte
overzicbt b1ijkt dat er bovendien meerdere vormen van orgaantransp1antaties bestaan en dat deze om verscbillende redenen kunnen
gebeuren. Nu za1 onderzocbt worden we1ke organen, vormen en
doe1einden van transp1antatie onder bet toepassingsgebied va11en
van de wet.

2. Het toepassingsgebied van de Orgaantransplantatiewet

12. Art. 1, § 1 bepaa1t dat de wet van toepassing is op de wegneming
van organen of weefse1s van bet 1icbaam van een persoon, ,donor"
genoemd, met bet oog op bet voor tberapeutiscbe doe1einden transp1anteren van die organen of weefse1s op bet 1icbaam van een ander
persoon, ,receptor" genoemd.
13. Art. 1 geeft geen 1imitatieve opsomming van organen en weefse1s
die onder de wet vallen. Een dergelijke opsomming zou trouwens door
d_e_ mecl_i_~ch~-oil_t-w_@e_li!!g~!!_sn~!_~s;b!e_rl1~a_!d ~ijn. _____ __
De termen ,organen" en ,weefse1s" moeten ruim worden begrepen.
De wet heeft betrekking op aile organen en weefse1s van mense1ijke
oorsprong, beba1ve b1oed en secreties. Deze uits1uiting blijkt niet uit
de tekst van de wet ze1f, we1 uit de toe1ichting bij bet ontwerp(23).
B1oed en secreties maken het voorwerp uit van de wet van 5 ju1i 1994
betreffende b1oed en b1oedderivaten van mense1ijke oorsprong.
Het overbrengen van een embryo, bet wegnemen en transp1anteren
van testes en ovaria, bet gebruiken van eicellen en sperma worden niet
gerege1d door deze wet (art. 1, § 1, lid 2)(24). Het was nooit de
bedoeling in de Orgaantransp1antatiewet de prob1emen omtrent voortp1anting te bebande1en. Zij zouden in een aparte rege1ing vervat
worden(25).

(22) DE KOEKELAERE, A., I.e., 496.
(23) Ontwerp van wet, Gedr. St. , Senaat, 1984-85, nr. 832/1, 4.
(24) Deze bepaling is een woordelijke overname van art. 1, lid 2 van de Reso1utie (78) 29 van
de Raad van Europa van 11 mei 1978, over de harmonisering van de wetgeving van de lidstaten
met betrekking tot de wegnemingen, overentingen en transplantaties van substanties van
mense1ijke oorsprong.
(25) Ontwerp van wet, Gedr. St., Senaat, 1984-85, nr. 832/2, 10.
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14. In art. 1, § 1 is sprake van de wegneming van organen bij een
persoon met het oog op het transplanteren van die organen bij een
ander persoon.
Hieruit volgt dat de wet slechts betrekking heeft op de allotransplantatie en niet op de autotransplantatie(26). De wet maakt verder het
onderscheid tussen de wegneming bij levende donors (art. 5 tot 9) en
de wegneming na het overlijden (art. 10 tot 14).
Zo het in de toekomst mogelijk wordt dierlijke organen op mensen te
transplanteren (xenotransplantatie), zal dit niet onder de bepalingen
van deze wet kunnen gebeuren.
15. De wet regelt transplantaties die gebeuren met therapeutische
doeleinden. W anneer organen worden weggenomen om ze voor wetenschappelijk onderzoek te gebruiken of om ermee te experimenteren, kan men zich dus niet op de Orgaantransplantatiewet beroepen(27).
Het is niet vereist dat de implantatie onmiddellijk op de wegneming
volgt. De wet is dus ook van toepassing wanneer organen, in afwachting van een transplantatie met therapeutisch doel, worden opgeslagen
in orgaan- of weefselbanken(28).
B.

ALGEMENE VEREISTEN VOOR HET WEGNEMEN EN TRANSPLANTEREN

VANORGANEN

16. De algemene bepalingen van de Orgaantransplantatiewet vermelden twee voorwaarden die voor iedere wegneming en transplantatie van organen gelden, ongeacht of de donor leeft dan wei overleden is.

1. Wegneming en transplantatie in een ziekenhuis door een geneesheer
17. Volgens art. 3 moet iedere wegneming en transplantatie van
organen door een geneesheer gebeuren in een ziekenhuis zoals bepaald in de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen, B.S., 1
januari 1964. Uit die wet blijkt dat het gaat om instellingen van
gezondheidszorg, waarin op ieder ogenblik geeigende medisch-spe-

(26) NYs, H., Geneeskunde, 369; VERELST, R., I.e., 98.
(27) 0SCHINSKY, S. en OscmNSKY, Y., I.e., 170.
(28) Ontwerp van wet, Gedr. St., Senaat, 1984-85, nr. 83211, 4-5.

99

cialistische onderzoeken en behandelingen kunnen verstrekt worden
aan de patient, binnen het nodige en aangepaste medisch en logistiek
kader(29).
Iedere overtreding van deze bepaling, die de bescherming van de
donor en de receptor beoogt, is strafbaar krachtens art. 17, § 1 met
correctionele straffen.
Men neemt aan dat art. 3 slechts geldt voor transplantaties die in
Belgie verricht worden. Wanneer organen in Belgie worden weggenomen en daarna, in het kader van internationale afspraken zoals
Eurotransplant, worden uitgevoerd, dan hoeft de transplantatie in
het buitenland dus niet te gebeuren in een ziekenhuis dat beantwoordt
aan de Belgische ziekenhuiswetgeving(30).
2. Het verbod van winstoogmerk

18. De voortdurende verbeteringen in de medische wetenschap en
techniek, vooral op het vlak van de afstoting van organen, hebben
ertoe geleid dat in de voorbije decennia steeds meer organen werden
getransplanteerd. Een van de problemen waarmee deze praktijk van
in het begin mee te kampen heeft, is het tekort aan organen om
te transplanteren. De vraag is steeds grater geweest dan het aanbod(31 ); In-vele-landen-heeft-men daarom systemen- uitgewerkL die
tot doel hebben het aanbod van organen te vergroten. Zo heeft men in
Belgie en in het merendeel van de Europese staten geopteerd voor het
geen-bezwaarsysteem bij het wegnemen van organen na overlijden(32).

19. Het tekort aan organen is tevens de oorzaak van de toenemende
handel in organen. Zowel op internationaal als op nationaal vlak heeft
men zich om deze situatie bekommerd. Telkens werd hierbij de
onaantastbaarheid van het lichaam vooropgesteld: het lichaam mag
niet tot een verhandelbare zaak degraderen(33).

(29) Art. 1, § 2 Ziekenhuiswet.
(30) NYs, H., Geneeskunde, 371.
(31) BRIELS, A.M., ,De transplantatiecoordinator, functie en statuut", VI. T. Gez., 1989, 324.
(32) LEENEN, H. J. J., ,Orgaantransplantatie, een belichting vanuit Europees perspectief",
Medisch Contact, 1983, 732.
(33) ,Les transplantations d' organes humaines, Rapport des activitc:is entreprises sous les
auspices de !'OMS (1987-1991)", Recueillnternational de Legislation Sanitaire, 1991,421445; DE KoEKELAERE, A., I.e. , 494-495; HENNAU-HUBLET, C., ,Les droits de Ia personnalite au
regard de la medecine et de la biologie contemporaines", J.T., 1994, 371.
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20. In de Belgische Orgaantransplantatiewet is de weerslag van deze
bekommernis te vinden in art. 4, § 1: ,De afstand van organen of
weefsels mag niet met een oogmerk van winst geschieden, ongeacht
de partijen tussen welke hij plaatsvindt".
Welke partijen worden hier bedoeld? Het is duidelijk dat in de eerste
plaats donor en receptor zelf onder het verbod vallen. ,De donor noch
zijn nabestaanden zullen enig recht lastens de receptor kunnen doen
gelden" (art. 4, § 1, lid 2). Uit de voorbereidende werken blijkt dat het
verbod van winstoogmerk verder reikt dan de relatie donor-receptor.
Het geldt ook voor alle anderen die als tussenpersoon optreden opdat
het orgaan na wegnerning uiteindelijk bij een receptor zou terechtkomen, b.v. een weefselbank(34). Dit wil dus zeggen dat ieder die een
orgaan afstaat in ruil voor betaling of een niet-pecuniaire vergoeding,
het verbod schendt en tevens een misdrijf begaat (art. 17, § 3).
In het Verenigd Koninkrijk gaat men een stap verder. Men verbiedt er
iedere vorm van publiciteit waarin organen worden aangeboden of
gevraagd tegen betaling(35).

21. Wanneer een donor bereid is een orgaan af te staan, gaat dit
gepaard met allerlei kosten: onkosten voor voorafgaande onderzoeken, opname in het ziekenhuis, inkomstenderving doordat de donor
tijdelijk niet kan werken. Het verbod van winstoogmerk verhindert
niet dat aan de donor een vergoeding wordt toegekend voor dergelijke
kosten. Volgens art. 4, § 2 moet die vergoeding ten laste komen van de
sociale zekerheid en de overheid. Ze dekt enkel de onkosten en de
inkomstenderving die het rechtstreekse gevolg zijn van de afstand van
organen. Naast deze wettelijke regeling blijft natuurlijk voor de donor
de mogelijkheid bestaan om schadevergoeding te vorderen overeenkomstig het gemeen recht, wanneer de arts bij de wegnerning een fout
zou hebben begaan(36).
22. Uitgangspunt van het verbod van winstoogmerk is dat het lichaam
een zaak ex commercium is, waarover men niet kan beschikken. Deze
klassieke opvatting van het burgerlijk recht is door de bio-medische
ontwikkeling aan het wankelen gebracht(37). Kunstmatige vruchtbaarheid, medische experimenten, transseksualisme, orgaantransplan(34) Ontwerp van wet, Gedr. St., Senaat, 1984-85, nr. 832/1, 12.
(35) Art. 2 Wet 27 juli 1989 betreffende de transplantie van menselijke organen, Recueil
International de Legislation Sanitaire, 1989, 912.
(36) Wetsontwerp, Gedr. St., Kamer, 1980-81, nr. 774/1, 14.
(37) VAN NESTE, F., ,Het zelfbeschikkingsrecht- een kritische studie", R. W., 1991-92, 691.
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taties: telkens beschikt de mens over zijn lichaam of over delen ervan.
Hierbij rijst de vraag welke rechten we hebben ten aanzien van ons
eigen lichaam.
23. Omwille van de verbondenheid met de persoon zelf -de mens is
zijn lichaam- kan het lichaam nooit een louter object zijn en geniet het
van een bijzondere bescherming: het is onaantastbaar(38).
De onschendbaarheid van het lichaam wordt uitgedrukt in het recht op
fysieke integriteit. Dit subjectieve recht op het eigen lichaam kent
twee aspecten: het recht op bescherming en het recht op beschikking(39). Enerzijds heeft elkeen recht op eerbied voor zijn lichaam
vanwege de anderen. Anderzijds heeft ieder individu het recht om
over zijn lichaam te beschikken. Dit zelfbeschikkingsrecht gaat uit
van de idee dat de mens vrij en autonoom zijn leven kan bepalen. Het
individu kan zelf beslissen dat in bepaalde situaties een persoonlijke waarde, b.v. de eigen lichamelijkheid, niet meer onaantastbaar
is(40).
24. Het recht om over het eigen lichaam te beschikken vindt zijn
grondslag niet in het eigendomsrecht of een ander zakelijk recht. Een
eigendomsrecht op het lichaam zou immers tot gevolg hebben dat men
zijn -liGhaam--zou-kunmm- ¥eFkopen-en -dat het- tot-onderpand-van-de
schuldeisers zou dienen. Het zelfbeschikkingsrecht is een persoonlijkheidsrecht dat buiten de vermogensrechtelijke sfeer ligt(41). Dit
recht is niet onbeperkt. Beschikken over het lichaam is slechts mogelijk voor zover de wet en de goede zeden niet worden geschonden(42). Bovendien is men ook t.a.v. de eigen persoon respect verschuldigd(43). Men kan dus niet om het even wat met zijn lichaam
doen.
25. Hierboven is het statuut beschreven dat aan het menselijk lichaam
(38) CoRNu, G., Droit civil, introduction, les personnes - les biens , Paris, Montchrestien,
1990, 163; LEENEN, H. J. J., Handboek Gezondheidsrecht, Alphen aan den Rijn, Samson, 1988,
44; PETIT, C., ,Lichaam en Lijk als voorwerpen van rechtsbetrekking", Rechtskundig Magazijn Themis, 1950, 431.
(39) CORNU, G., o.c., 163; DJJON, X., Le sujet de droit et son corps, Brussel, Larcier, 1982, 645;
LEENEN, H. J. J., Handboek Gezondheidsrecht, 27; PAUWELS, J. M., o.c., 116.
(40) LEENEN, H. J. J., Handboek Gezondheidsrecht, 27; VAN NESTE, F., l.c., 689.
(41) MAEJJER, J., ,Transplanteren van organen en het privaatrecht", T.P.R., 1969, 156;
MrssouL, V., ,Eigendom en hergebruik van kunstmatige organen", Jura Falc. , 1985-86,
247; NYs, H., ,Eigendom in het medisch recht", R. W. , 1983-84, 2358.
(42) DJJON, X., o.c. , 652-655.
(43) MAEJJER, J., l.c. , 143.
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in zijn geheel wordt toegekend. Stilaan groeit de overtuiging dat men
ook de rechtsbetrekkingen ten aanzien van de bestanddelen van het
lichaam moet onderzoeken. In de medische praktijk, in het bijzonder
bij orgaantransplantaties, blijkt immers dat die afzonderlijke delen op
zich nuttig kunnen aangewend worden(44).
26. Soms kent men een verschillend statuut toe aan de vitale, intieme
bestanddelen en de overige lichaamsdelen. De eersten, b.v. bloed, nier
en hart, genieten dezelfde bescherming als het lichaam in zijn geheel.
Zij blijven dus onaantastbaar. Ten aanzien van de overige lichaamsdelen, die zonder schade van het lichaam afgescheiden kunnen worden, zou wei een zakelijk recht denkbaar zijn. Zo zou men bijvoorbeeld het afgeknipte haar kunnen verkopen( 45).
27. Het statuut van menselijke organen zou ook verschillen naargelang ze nog gei'ncorporeerd dan wei afgescheiden zijn. Zolang de band
met de persoon blijft bestaan, kan er van een zakelijk recht op organen
geen sprake zijn. Zij vallen dan onder het persoonlijkheidsrecht van
de betrokkene. Van zodra deze band verbroken is, wordt het afgescheiden deel, als afzonderlijke zaak, eigendom van de vroegere
houder(46). Dit betekent niet dat de vroegere houder zijn lichaamsdelen kan verkopen. Het eigendomsrecht is immers beperkt: men mag
niet beschikken in strijd met de wet of de goede zeden. Iedere afstand
van afgescheiden bestanddelen tegen vergoeding zou nietig zijn wegens strijdigheid met de goede zeden(47). Wanneer de afgescheiden
delen later worden getransplanteerd in het lichaam van een andere
persoon, verliezen ze opnieuw hun karakter van zaak( 48).
28. Ten aanzien van het menselijk lichaam in zijn geheel wordt
algemeen aanvaard dat het niet tot de vermogensrechtelijke sfeer
behoort. Ben dergelijke eensgezindheid treft men niet aan met betrekking tot de juridische positie van het lijk. Uit eerbied voor de gestorvene stelt men dat het lijk, net als het lichaam van de levende, geen
gewone zaak is. Anderzijds kan men aan het stoffelijk overschot niet

(44) VAN NESTE, F., [.c., 691.
(45) DIJON, X., o.c., 675; MAEIJER, J., l.c., 156-157; PETIT, C., [.c., 431.
(46) PETIT, C., i.e., 431.
(47) NYs, H., Geneeskunde, 382.
(48) GULDIX, E., ,De impakt van de mediscbe wetenscbap en tecbniek op bet personen- en
gezinsrecbt", R. W., 1993-94, 1113; LEENEN, H. J. J., Handboek Gezondheidsrecht, 49; NYs, H.,
,Eigendom in bet mediscb recht", R. W. , 1983-84, 23 71.
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dezelfde onscbendbaarbeid toekennen als aan bet licbaam(49). Het
lijk is imrners geen deel meer van de persoon(50).
29. Omtrent bet statuut van bet lijk worden twee standpunten verdedigd: ofwel aanvaardt men dat bet stoffelijk overscbot, als deel van de
nalatenscbap, eigendom is van de erfgenamen(51), ofwel verwerpt
men de idee van een vermogensrecbt op bet lijk(52).
In ieder geval erkent men bet recht van bet individu om te beslissen
wat er met zijn licbaam na bet overlijden moet gebeuren(53). Deze
beslissing, die voortvloeit uit bet persoonlijkheidsrecht van de betrokkene, moet steeds door de erfgenamen gerespecteerd worden(54).
30. Het zelfbescbikkingsrecht vervult bij transplantaties een fundamentele rol. Op grond van dit recht kan de donor beslissen zijn
organen af te staan, tijdens zijn leven (art. 5 tot art. 7) of na bet
overlijden (art. 10). De Orgaantransplantatiewet erkent dus bet recht
van de mens om over zijn licbaam te beschikken, maar stelt er een
belangrijke beperking aan. De afstand van organen is enkel geoorloofd indien ze is ingegeven door een altrulstisch opzet (art. 9, § 3). De
donor en zijn nabestaanden mogen geen winst nastreven (art. 4, § 1).
De wet beschouwt organen, afgescbeidensan bet lichaam of bet lijk
van de donor, niet als loutere zaken die men kan verkopen. Het
principe van de onverhandelbaarheid van bet menselijk lichaam werd
integraal gebandhaafd om te voorkomen dat donors, in bet vooruitzicht van een geldelijke beloning, ertoe bewogen zouden worden
roofbouw te plegen op hun eigen lichaam.

C.

DE WEGNEMING VAN ORGANEN EN WEEFSELS BIJ LEVENDEN

31. Het eerste hoofdstuk van de Orgaantransplantatiewet omschrijft
bet toepassingsgebied van de wet en legt de algemene vereisten vast
die bij iedere wegneming en transplantatie van organen in acht moeten
(49) GERLO, J., o.e. , 30-31.
(50) PETIT, C., I.e., 431.
(51) MAEIJER, J., I.e., 158.
(52) PETIT, C., I.e., 432-433.
(53) Cass., 3 juli 1899, Pas., 1899, I, 318; BRICMONT, G., I.e., 146.
(54) BRIELS, A.M., ,Vragen op het terrein van de orgaantransplantaties", in Besehikken over
lijf en /eden, APOSTEL, L., DEVROEY, P. en LAMMAER, H. (ed.), Leuven, Acco, 1987, 30;
MAEIJER, J., I.e., 158.
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genomen worden. Daarna maakt de wet een fundamenteel onderscheid
tussen de wegneming van organen en weefsels bij levenden (hoofdstuk 2) en de wegneming na het overlijden (hoofdstuk 3).
Bij de wegneming ex mortua laat de wetgever het belang van de in
nood verkerende receptor primeren op dat van de overleden donor en
zijn nabestaanden(55). Bij de wegneming ex vivo staat de bescherming van de donor centraal. Dit verschil in belangenafweging komt
tot uiting in de voorwaarden die de wet stelt m.b.t. de wegneming bij
levende donors.
1. Overzicht van de voorwaarden voor wegneming bij levenden

32. In de regel kunnen organen en weefsels bij levende personen
slechts weggenomen worden indien de donor de leeftijd van 18 jaar
heeft bereikt (art. 5). De wet onderscheidt twee situaties.
33. Als de wegneming geen ernstige gevolgen kan hebben voor de
donor of betrekking heeft op organen die regeneren, dan volstaat de
voorafgaande toestemming van de donor (art. 5).
34. Als de wegneming ernstige gevolgen kan hebben voor de donor
of betrekking heeft op organen of weefsels die niet regeneren, kan de
wegneming enkel geschieden mits de receptor in levensgevaar verkeert en de transplantatie van organen en weefsels van een overledene
geen even bevredigend resultaat oplevert (art. 6, § 1).
In deze situatie is naast de toestemming van de donor (art. 5) ook de
toestemming van de met hem samenlevende echtgenoot vereist (art. 6,
§ 2, 1°). Een beroep tegen de weigering van de echtgenoot is niet
voorzien.
Is de donor tussen 18 en 21 jaar oud en niet gehuwd, dan is de wegneming slechts geoorloofd mits toestemming van de donor (art. 5) en
van de personen van wie de toestemming tot het huwelijk van de
minderjarige vereist is (art. 6, § 2, 2°). Dit wil zeggen dat beide ouders
dienen toe te stemmen, ook al zijn ze uit de echt gescheiden of feitelijk
gescheiden. Als een van hen overleden is of in de onmogelijkheid
verkeert om zijn wil uit te drukken, volstaat de toestemming van de
andere(56). Zijn beide ouders overleden of niet in staat hun wil

(55) BRIELS, A.M., ,Vragen op het terrein van de orgaantransplantatie", I.e., 34.
(56) Art. 148 B. W.; Ontwerp van wet, Gedr. St., Senaat, 1984-85, nr. 832/1, 7.

105

kenbaar te maken, dan is enke1 de toestemming van de donor vereist(57). Tegen de weigering van de ouders is geen verhaa1 mogelijk(58).
35. Omdat de wetgever ervan uitgaat dat a1 te jeugdigen beschermd
moeten worden, is de wegneming van organen bij 1evende minderjarigen principiee1 uitges1oten(59). Art. 7 formu1eert een uitzondering
op deze rege1, maar de wet ste1t we1 bijzondere voorwaarden.
De wegneming mag geen ernstige gevo1gen hebben voor de donor
en ze mag enke1 betrekking hebben op regenereerbare organen of
weefse1s (art. 7, § 1). Zo kan b.v. een nier nooit bij een minderjarige
worden weggenomen. Bovendien is de wegneming s1echts toegestaan
met het oog op een transp1antatie bij de broer of zus van de donor
(art. 7, § 1).
Heeft de minderjarige de 1eeftijd van 15 jaar bereikt, dan is zijn
toestemming vereist (art. 7, § 2, 1°). In ieder geva1 mag de wegneming
s1echts gebeuren mits toestemming van de met hem samen1evende
echtgenoot (art. 7, § 2, 2°) of, indien de minderjarige ongehuwd is,
toestemming van de personen van wie de toestemming nodig is voor
het huwe1ijk van de minderjarige (art. 7, § 2, 3°), dus van zijn ouders
of enige ouder.
36. De wet bepaalt niet van wie de toestemming vereist is ingeva1 de
minderjarige geen ouders heeft of ingeva1 zij beiden hun wi1 niet
kunnen uiten. Deze 1acune is het gevo1g van de wijziging van het
Burgerlijk Wetboek door de wet van 19 januari 1990 tot verlaging van
de burgerlijke meerderjarigheid tot 18 jaar, B.S., 30 januari 1990.
Door deze wet werd de vervangende toestemming van de grootouders
(ingeva1 beide ouders overleden zijn of in de onmogelijkheid verkeren
hun wi1 te kennen te geven)(60) en van de familieraad (ingeval er noch
ouders noch grootouders zijn)(61) afgeschaft. De wetgever heeft
evenwel geen aandacht gehad voor de gevo1gen van deze wijziging
op de Orgaantransplantatiewet. De wegneming van organen bij een
minderjarige wiens beide ouders overleden zijn, is nu moge1ijk zonder
toestemming van de ascendenten of familieraad. Een vervangende
(57) NYs, H., Geneeskunde, 234.
(58) Ontwerp van wet, Gedr. St., Senaat, 1984-85, nr. 832/1, 7.
(59) Ontwerp van wet, Gedr. St., Senaat, 1984-85, nr. 832/1, 6-7.
(60) Art. 150 B. W., opgeheven door art. 11 Wet 19 januari 1990 tot verlaging van de
burgerlijke meerderjarigheid tot 18 jaar.
(61) Art. 151 B. W., opgeheven door art 12 Wet 19 januari 1990 tot verlaging van de
burgerlijke meerderjarigheid tot 18 jaar.
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toestemming, b.v. door de Jeugdrechtbank, is niet voorzien. Dit betekent dus dat de vrije en bewuste toestemming van de donor volstaat.
Heeft de minderjarige de leeftijd van 15 jaar niet bereikt of is hij niet
in staat tot informed consent, dan kan de geneesheer, volgens de letter
van de wet, de explantatie verrichten zonder toestemming van de
donor of diens verwanten. Dit is echter onaanvaardbaar en strijdig
met de bedoeling van de wetgever, die precies de bescherming van al
te jeugdigen beoogde. De wegneming van organen bij minderjarigen
die zelf niet kunnen toestemmen en wiens ouders overleden zijn is,
mijns inziens, ontoelaatbaar.

2. Toestemming van de donor

37. Het hoeft geen verwondering te wekken dat de Orgaantransplantatiewet de voorafgaande toestemming van de donor als basisvereiste
stelt voor de wegneming van organen bij levenden. De wet beoogt
immers, als een van haar hoofddoelstellingen, de bescherming van het
persoonlijkheidsrecht van het individu(62). Dit persoonlijkheidsrecht,
nl. het recht op fysieke integriteit, brengt met zich mee dat een
medische ingreep slechts geoorloofd is als de patient daarin heeft
toegestemd(63). Des te meer geldt deze vereiste voor een ingreep die
geen medisch nut heeft voor de persoon op wie ze wordt uitgevoerd.
Het wegnemen van organen zonder toestemming van de betrokkene
zou de strafrechtelijke en burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de
arts tot gevolg hebben(64).
De donor heeft dus het recht om de wegneming van organen toe te
staan of te weigeren. Dit recht is slechts zinvol als de donor weet wat
hij doet. Art. 8, § 1 vereist daarom een vrije en bewuste toestemming.
Dit wil zeggen dat de donor zijn beslissing met kennis van zaken
neemt(65). Deze informed consent impliceert dat de arts verplicht is
zodanige informatie te geven dat de donor weloverwogen kan toestemmen of weigeren (infra, nr. 56)(66).
38.. Wat de vorm van de toestemming betreft, stelt de wet strenge
vereisten. Enkel een schriftelijke toestemming in het bijzijn van een
(62) Ontwerp van wet, Gedr. St., Senaat, 1984-85, nr. 832/1, 3.
(63) VAN QmcKENBORNE, M., ,De instemrning van de patient in de therapeutische relatie",
R.W., 1986-87,2403.
(64) BAETEMAN, G., ,De burgerrechtelijke component van het gezondheidsrecht", VI. T. Gez. ,
1990, 105.
(65) VAN QUicKENBORNE, M., I.e., 2416.
(66) NYS, H., Geneeskunde, 135.
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meerderjarige getuige wordt aanvaard (art. 8, § 2). Deze toestemming
moet op straffe van nietigheid gedagtekend en ondertekend zijn door
de personen van wie de toestemming vereist is voor de wegneming en
door de getuige (art. 1 K.B. 30 oktober 1986 tot regeling van de wijze
waarop de toestemming tot het wegnemen van organen en weefsels
bij levenden wordt uitgedrukt, B.S., 14 februari 1987). De toestemming wordt neergelegd in het ziekenhuis waar de explantatie zal
geschieden en wordt in het medisch dossier van de donor opgenomen
(art. 2 K.B.).
39. Ret bewijs van de toestemming moet geleverd worden aan de
geneesheer die van plan is de wegneming te verrichten (art. 8, § 3). Als
hem geen geldige toestemming kan worden voorgelegd, mag de arts,
op straffe van geldboete of gevangenisstraf, niet overgaan tot de
wegneming (art. 17§ 3).
40. De toestemming is ten allen tijde herroepbaar (art. 8, § 1). Door
zijn toestemming verbindt de donor er zich niet toe zijn lichaam ter
beschikking te stellen van de ingreep. Evenmin verleent hij de arts een
recht om de ingreep uit te voeren. Ret recht op fysieke integriteit
impliceert dat de donor tot op het laatste ogenblik op zijn gegeven
toestemming mag terugkeren. Rij heeft een absoluut recht tot inkeer(67).
De herroeping is aan geen enkele vormvereiste gebonden, maar voor
het bewijs ervan wordt wel een geschrift vereist (art. 3 K.B). De
bewijslast rust op degene die zich beroept op de herroeping(68).

3. Toestemmingsvereiste bij onbekwamen, geesteszieken en comapatienten
41. De wet vereist een vrije, bewuste toestemming van de donor.
Rieruit volgt dat geen organen kunnen weggenomen worden bij
personen van wie de fysieke of psychische toestand niet toelaat
een dergelijke beslissing met voldoende wilsbesef te nemen(69). Of
iemand al dan niet vrij en bewust kan toestemmen is een feiten-

(67) NYS, H., Geneeskunde, 374; VAN QurcKENBORNE, M., I.e., 2401.
(68) Ontwerp van wet, Gedr. St. , Senaat, 1984-85, nr. 832/1, 9.
(69) AKVELD, J. E. M., DE CHARRO, F. TH., HESSING, D. J., KOTSTRA, G. en ROSCAM ABBING,
H.D.C., Orgaandonatie: een kwestie van bereidheid (hierna verkort geciteerd: AKVELD, J. E.
M., e.a., Orgaandonatie), Lelystad, Koninklijk Vermandere B.V., 1988, 106.
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kwestie(70). In elk geval komen gerechtelijk onbekwaamverklaarden
en verlengd minderjarigen niet als donor in aanmerking(71). Ook bij
personen opgenomen in een krankzinnigengesticht of in een andere
instelling voor geesteszieken of die als krankzinnige thuis worden
verzorgd, kunnen geen explantaties worden verricht. In deze gevallen
is van een vrije, bewuste toestemming immers geen sprake. Om
dezelfde reden kunnen comateuze patienten en stervenden geen donor
zijn. Een vervangende toestemming is niet voorzien en zou overigens
waardeloos zijn omdat de wegneming geenszins in het belang van de
donor is(72).
42. Het spreekt voor zich dat onbekwamen, om misbruiken te voorkomen, een bijzondere bescherming verdienen. Toch kan men zich
afvragen waarom de wet iedere wegneming van organen bij meerderjarige onbekwamen uitsluit, terwijl hij die wei toelaat bij onmondige minderjarigen. Deze laatsten zijn evenmin in staat om een weloverwogen beslissing te nemen. De wetgever had voor onbekwamen
en geesteszieken een systeem van vervangende toestemming kunnen
voorzien onder dezelfde voorwaarden als voor minderjarigen. De
wegneming van organen zou dan kunnen gebeuren met het oog op
een transplantatie bij nauwe bloedverwanten, en op voorwaarde dat de
wegneming betrekking heeft op regenereerbare organen en geen
emstige gevolgen voor de donor kan meebrengen. De explantatie
zou slechts kunnen gebeuren mits toestemming van de wettelijke
vertegenwoordiger en voor zover de onbekwame zich daar zelf niet
tegen verzet.
De mogelijkheid om onder dergelijke voorwaarden organen weg te
nemen bij onbekwamen, werd uitdrukkelijk voorzien in art. 6 van de
Resolutie (78) 29 van de Raad van Europa. Het Nederlandse voorstel van wet op orgaandonatie voorziet in een gelijkaardige regeling(73).

(70) NYS, H., Geneeskunde, 373.
(71) Ontwerp van wet, Gedr. St., Senaat, 1984-85, nr. 832/1, 8.
(72) MAITHJJS, J., l.c., 174; NYS, H., Geneeskunde, 373.
(73) AKVELD, J. E. M., ,Het voorste1 van wet op orgaandonatie gewogen", Tijdschrift
Gezondheidsrecht, 1992, 67. Over het Nederlandse wetsvoorste1 op orgaandonatie zie ook
DUPUIS, H., ,Orgaantransp1antatie in Nederland", Medisch Contact, 1987, 393-395; ELFFERS,
H., HESSING, D.J. en PJETERMAN, R., ,Wetsvoorstel orgaandonatie, aileen een registratiebezwaarsysteem zal voldoen", Nederlands Juristenblad, 1993, 877-882; HESSING, D.J. en
ELFFERS, H., ,Het wetsvoorstel op de orgaandonatie: een mislukking op voorhand", Nederlands Juristenblad, 1992, 729-733; VROOM-KASTELEIN, W.R., ,Naar een transplantatiewet",
Medisch Contact, 1987, 143-147.
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4. Vrije en bewuste toestemming van gedetineerden
43. Ten aanzien van een donorschap van gedetineerden staat men
eerder sceptisch. Het gevaar dat hun toestemming niet door zuiver
altru1stisch opzet is ingegeven is reeel. Men zal in de eerste plaats
moeten nagaan of de veroordeelde zijn instemming niet verleent in de
hoop op vervroegde invrijheidsstelling of een genademaatregel. Daarnaast mag er geen enkele blijk zijn van dwang(74). Wanneer al deze
bezwaren met zekerheid uitgesloten zijn, kan een goed ingelichte
gedetineerde als donor in aanmerking komen.

5. Toestemming tot het wegnemen van organen bij levende minderjarigen
44. Vooraleer na te gaan welke personen dienen toe te stemmen tot de
wegneming van organen bij minderjarigen, is het nuttig om even
aandacht te schenken aan de rechtspositie van de minderjarige patient
bij medische behandelingen in het algemeen.
45. Het staat buiten kijf dat minderjarigen net als volwassenen, recht
hebben op fysieke integriteit(75). In welke mate zij dit recht zelf
kunnen_uitoefenen is een andere v:caag. Minderjarige11 zijn imll!_ers
principieel handelingsonbekwaam. Zij moeten bijgestaan of vertegenwoordigd worden door hun ouders of voogd. Deze onbekwaamheid
moet, vooral t.a.v. mondige minderjarigen, sterk gerelativeerd worden. In de praktijk treden minderjarigen alsmaar meer zelfstandig op.
De wetgever is op deze tendens ingegaan door uitdrukkelijk aan
minderjarigen de bekwaamheid te geven om bepaalde rechtshandelingen te stellen. Zo kan een minderjarige o.m. zelfstandig een aantal
bankverrichtingen doen en vanaf 16 jaar bij testament beschikken
over de helft van zijn vermogen(76). In welke mate de zelfstandigheid
van minderjarigen ook op medisch vlak wordt erkend, zal nu onderzocht worden.
46. Is een minderjarige bekwaam om alleen toe te stemmen in een
medische behandeling of is naast zijn toesternming ook die van zijn
ouders vereist? Kunnen de ouders alleen beslissen over de genees(74) MATTHIJS, J., i.e., 175.
(75) VANSWEEVELT, T., ,Persoon1ijkheidsrechten van minderjarigen en grenzen van het ouderlijk gezag: de toestemming van de minderjarige in een medische behandeling", R. W., 1987-88,
897.
(76) GERLO, J., Personen- en Familierecht, III, Brusse1, Story-Scientia, 1991, 421.
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kundige verzorging van hun kind? Het antwoord op deze vragen hangt
af van twee factoren: de intellectuele rijpheid van het kind en de aard
van de ingreep.
47. Onmondige minderjarigen die nog niet in staat zijn tot informed
consent, kunnen zelf niet instemmen in een medische behandeling.
Hun recht op fysieke integriteit kan enkel uitgeoefend worden door
hun ouders of voogd(77). De toestemming van een van beide ouders
volstaat (art. 373 B.W.). Leven de ouders niet samen dan volstaat de
toestemming van de ouder die de materiele bewaring over het kind
heeft (art. 374 B.W.).
48. Naarmate de minderjarige rijper en mondiger wordt, kent men
hem op medisch vlak een grotere beslissingsbevoegdheid toe. Een
minderjarige die de ,jaren van verstand" of het ,oordeelsvermogen"
heeft bereikt, kan volledig zelfstandig toestemmen in lichte ingrepen
ofbehandelingen waaraan geen emstige risico's verbonden zijn, zoals
het verzorgen van een gebroken been of het wegnemen van amandelen(78). Gaat het om riskante ingrepen of behandelingen zonder
medisch nut voor de patient, b.v. een geslachtsverandering, dan blijft
naast de toestemming van de minderjarige, ook die van zijn ouders
vereist(79).
In dit laatste geval zijn conflicten tussen ouders en kinderen niet
denkbeeldig. Weigeren de ouders een ingreep die door de minderjarige gewenst is, dan kan de jeugdrechtbank een beschermingsmaatregel opleggen, als de weigering de gezondheid van de minderjarige
in gevaar brengt (art. 30 Jeugdbeschermingswet)(80). Wanneer een
adolescent met oordeelsvermogen een ingreep weigert die zijn ouders
hem of haar opdringen, moet men een onderscheid maken naargelang
de aard van de behandeling. Voor ingrepen die de minderjarige
emstige schade kunnen berokkenen en hem geen of weinig nut
opleveren, b.v. experimenten, geldt de weigering van de minderjarige
als een veto(81). Weigert de jongere daarentegen een ingreep die voor
hem van levensbelang is, dan zou de arts met de toestemming van de
ouders tach kunnen overgaan tot de ingreep(82).
(77) VANSWEEVELT, T., I.e., 901.
(78) VANSWEEVELT, T., I.e., 904.
(79) NYS, H., Geneeskunde, 247-248.
(80) VANSWEEVELT, T., I.e., 906.
(81) VANSWEEVELT, T., I.e., 909.
(82) DnoN, X., o.e., 453 en 457.
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49. De Orgaantransplantatiewet bevat een uitgebreide regeling met
betrek:king tot de minderjarige donor. De wet erkent het beslissingsrecht van de minderjarige over zijn fysieke integriteit, en tracht
tegelijk zijn bescherming te verzekeren.
Principieel is de wegneming van organen bij levenden slechts toegestaan bij donors vanaf 18 jaar (art. 5). In uitzonderlijke omstandigheden laat de wet ook minderjarigen toe als levende donors, nl.
wanneer de wegneming geen ernstige gevolgen kan hebben ofbetrekking heeft op regenereerbare organen en het orgaan bestemd is voor
transplantatie bij een broer of zus van de donor (art. 7).
50. Het is duidelijk dat de wet, bij het toekennen van toestemmingsbevoegdheid aan respectievelijk de ouders en de minderjarige, refereert naar de criteria die gehanteerd worden met betrek:king tot de
medische behandeling in het algemeen: de aard van de ingreep en de
leeftijd van de donor.
Omwille van de ernst van de ingreep, die bovendien geen medisch nut
heeft voor de donor zelf, is voor iedere explantatie de toestemming
van de ouders vereist (art. 7, § 2, 3°). Anderzijds is het recht op fysieke
integriteit zo fundamenteel, dat een wegneming van organen slechts
gerechtvaardigd kan zijn als de minderjarige zelf betrokken wordt bij
de besluitvorming. De aard van deze betrokkenheid hangt af van de
leeftijd van de donor.
51. Art. 7, § 2, 1° eist de voorafgaande toestemming van de donor die
de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt. Over de wegneming bij kinderen
beneden die leeftijd beslissen dus uitsluitend de ouders. Dit betekent
geenszins dat men met de mening van deze minderjarigen geen
rekening moet houden. Vooreerst is het de taak van de arts die de
explantatie zal verrichten, de donor volledig in te lichten over de
gevolgen van de ingreep (art. 9). Op deze verplichting bestaat geen
enkele uitzondering, zodat ook een minderjarige die niet zelf kan
toestemmen tot de wegneming, ingelicht moet worden. Bovendien
stelt de medische deontologie dat voor elke ingreep de instemming
van de minderjarige patient vereist is, van zodra deze over voldoende
geestelijke rijpheid beschikt(83).

(83) NYs, H., Geneeskunde, 242-243.
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Uit dit alles kan men besluiten dat de wettelijke leeftijdsgrens eerder
bedoeld is als een richtlijn voor de hulpverleners, ter bevordering
van de rechtszekerheid, maar dat er tegelijk ruimte blijft voor nuancering. Een minderjarige zou moeten kunnen toestemmen of weigeren, telkens dit, naargelang zijn onderscheidingsvermogen, mogelijk
is(84). ·
52. Minderjarigen die de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt, worden
geacht voldoende rijp te zijn om een weloverwogen beslissing te
nemen. Daarom is hun voorafgaande toestemrning steeds vereist,
naast die van hun ouders of echtgenoot. Weigert de jongere, dan
kunnen zijn ouders hem geen wegnerning opdringen tegen zijn zin.
De minderjarige beschikt hier over een vetorecht(85).
53. De wegneming van organen bij levende rninderjarigen is ongetwijfeld een delicate aangelegenheid. Ofschoon de transplantatiewet
erin geslaagd is de rechtspositie van de rninderjarige behoorlijk te
organiseren, vertoont deze regeling, naast de lacune in verband met de
toestemrningsvereiste ingeval beide ouders overleden zijn (supra, nr.
38), een zwak punt.
Behalve wanneer de rninderjarige gehuwd is, beslissen de ouders of de
explantatie al dan niet zal gebeuren. Gaat het om een minderjarige
jonger dan 15 jaar, dan rust deze beslissing uitsluitend op hun schouders. Deze last is des te zwaarder daar zij geconfronteerd worden met
de tegenstrijdige belangen v~m hun kinderen. De wegneming van
organen bij hun rninderjarige kind gebeurt immer,s met het oog op
een transplantatie bij diens broer of zus. Het gevaar bestaat dat de
ouders door hun nauwe betrokkenheid niet meer in staat zijn tot een
objectieve belangenafweging en te emotioneel zullen reageren. Om
dit te vermijden was het misschien beter geweest de last van de
beslissing mee te laten dragen door een buitenstaander. Zo voorziet
de Franse wet betreffende de orgaantransplantaties, dat een cornite
van drie experts samen met de ouders beslist of de wegneming bij
de minderjarige zal worden toegestaan (86). Het Nederlandse voorstel van wet op orgaandonatie kent deze taak toe aan de kinder-

(84) MATTHIJS, J., I.e., 176.
(85) VANSWEEVELT, T., I.e., 905.
(86) Art. 1 Loi N° 76-1181 du 22 decembre 1976 relative aux pre1evements d' organes,
Reeueil International de Legislation Sanitaire, 1977, 341; CHARAF ELDINE, A., ,Les prelevements d'organes", Revue de droit sanitaire et social, 1978, 451.
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rechter(87). Ofschoon de heer J. Matthijs in 1971 voor een dergelijke
regeling had gepleit, heeft de Belgische wetgever zijn bedenking niet
gevolgd(88).

6. Verplichtingen van de arts
54. Aan de geneesheer die zich voomeemt organen en weefsels weg
te nemen bij een levende donor, worden drie verplichtingen opgelegd.
Gaat de arts over tot de explantatie, zonder dat hij deze verplichtingen
is nagekomen, dan kan hij strafrechtelijk vervolgd worden (art. 17,
§ 3).

55. De arts moet de donor en in voorkomend geval de persoon van
wie de toestemming vereist is, duidelijk en volledig inlichten over de
lichamelijke, psychische, familiale en sociale gevolgen van de wegneming (art. 9, lid 2).
De grondslag van deze informatieplicht is het recht op fysieke integriteit van de donor. Dit recht verleent hem de bevoegdheid om de
voorgestelde ingreep te weigeren of toe te staan. De donor kan · dit
recht slechts op volwaardige wijze uitoefenen, als hij over alle elementen beschikt om zijn beslissing met kennis van zaken te nemlm(89). - --- - --- ---- --- --Hoe ver reikt nu de informatieplicht van de geneesheer? Welke
gegevens moet hij meedelen opdat de donor een weloverwogen beslissing zou kunnen nemen?
56. Meestal neemt men aan dat de arts zijn patient enkel de normale,
voorzienbare gevolgen en de grote risico' s van de ingreep moet
meedelen(90). Om te voorkomen dat de patient uit schrik een voor
hem nuttige ingreep zou weigeren, moet de arts dus niet alle mogelijke, zeldzaam voorkomende risico' s opsommen. Soms mag de arts
zelfs de waarheid verdoezelen, als daardoor de genezingskans van de
patient verhoogt(91).

(87) AKVELD, J.E.M., l.c., 69.
(88) MATIHIJS, J., l.c., 177.
(89) VAN QUICKENBORNE, M., I.e., 2415.
(90) Cass., 4 oktober 1973, J.T., 1974, 296, noot FAGNART, J. L.; Cass., 8 oktober 1981,
R.G.A.R., 1983, 10.590; Luik, 24 november 1971, J.T., 1974, 297.
(91) NYs, H., ,De toestemming van de patient", VL T. Gez., 1984, 258.
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Deze zogenaamde therapeutische exceptie kan niet tegenover de
donor ingeroepen worden. De wegneming van organen heeft voor
hem immers geen enkel medisch nut, zodat de arts geen reden heeft
om hem slechts de halve waarheid mee te delen. Anderzijds moet ook
hier vermeden worden dat de donor onnodig schrik wordt aangejaagd.
Een duidelijke en volledige inlichting betekent dus dat de geneesheer
aan de donor en de personen van wie de toestemming vereist is, het
hoe en waarom van de ingreep uitlegt en de nadelige gevolgen die er
onvermijdelijk mee verbonden zijn. Hij moet dit doen in een begrijpelijke taal, zonder te vervallen in technisch-medische details(92). De
arts mag zich niet beperken tot de medische gevolgen van de wegneming, maar moet ook de psychische, familiale en sociale gevolgen
toelichten, b. v. langdurige arbeidsongeschiktheid, ongemakken of
littekens.
57. De arts dient vervolgens na te gaan of de voorwaarden van art. 5
tot art. 8 vervuld zijn (art. 9, lid 1). Dit wil zeggen dat de arts zich
ervan moet vergewissen dat aan de leeftijdsvereiste is voldaan en dat
de donor en eventueel zijn ouders of echtgenoot op geldige wijze
hebben toegestemd.
58. Ten slotte moet de geneesheer vaststellen dat de donor zijn
beslissing oordeelkundig en met een niet te betwijfelen altrui'stisch
doel heeft genomen (art. 9, lid 3).
Onder een oordeelkundige beslissing verstaat men dat de donor gezond van geest moet zijn(93).
Ret altrui'stisch doel houdt meer in dan een loutere afwezigheid van
winstoogmerk. Vereist is een positieve ingesteldheid bij de donor, nl.
zijn bereidheid om belangeloos een patient te helpen(94). De arts zou
het niet te betwijfelen altrui'stisch doel moeten afleiden uit de mededelingen van de donor(95). Men vraagt zich af of de geneesheer dit
met voldoende zekerheid kan vaststellen(96).

(92) VAN QUICKENBORNE, M., l.c., 2417.
(93) Wetsontwerp betreffende het wegnemen en transp1anteren van organen, Gedr. St.,
Kamer, 1985-86, nr. 220/9, 36-37.
(94) NYS, H., Geneeskunde, 375.
(95) Ontwerp van wet, Gedr. St. , Senaat, 1984-85, nr. 832/1, 9.
(96) OscHINSKY, S. en OscHINSKY, Y., I.e., 171.
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D. DE WEGNEMING VAN ORGANEN EN WEEFSELS NA HET OVERLIJDEN

1. Toestemming of geen bezwaar

59. Voor het wegnemen van organen ex mortua zijn er internationaal
twee systemen gangbaar.
Vooreerst is er het opting out- of het geen-bezwaarsysteem dat in de
meeste Europese staten wordt toegepast(97). In dit systeem gaat men
uit van het solidariteitsprincipe. Men veronderstelt dat iedereen bereid
is zijn of haar organen na overlijden af te staan, behalve als men
tijdens het Ieven uitdrukkelijk het tegengestelde heeft kenbaar gemaakt.
Het opting in- of het toestemmingssysteem werkt omgekeerd. Organen kunnen hier enkel gebruikt worden voor transplantatie als de
donor voor het overlijden daar uitdrukkelijk de toelating voor heeft
gegeven(98). Heeft de overledene zijn wil niet kenbaar gemaakt, dan
wordt vaak aan de nabestaanden het recht toegekend om toe te
stemmen met de wegneming(99).
Het voordeel van het opting in-systeem is dat het de beste waarborg
biedt voor het zelfbeschikkingsrecht. De betrokkene en zijn nabestaanden weten dat er met het lijk niets zal gebeuren waarvoor geen
uitc:lriikkdijke toesteiiiminfis gegeven(lOO). Tegenstanders wijzerrer
echter op dat het vragen van toestemming aan de nabestaanden tot
nadelig tijdverlies kan leiden en vaak op een ongelukkig moment
moet gebeuren, nl. vlak na het overlijden(lOl). Bovendien zouden
veel organen verloren gaan doordat potentiele donors uit vergetelheid
hun toestemming niet kenbaar maken, terwijl ze nochtans geen bezwaar hebben tegen een donorschap(102).
Deze problemen stellen zich niet bij het geen-bezwaarsysteem. Soms
wordt evenwel aangevoerd dat dit stelsel door het publiek negatief
wordt onthaald. Men zou het associeren met een inbreuk op de
persoonlijke vrijheid en met een carte blanche voor medici(103).
(97) LEENEN, H. J. J., ,Orgaantransplantatie, een belichting vanuit Europees perspectief",
Medisch Contact, 1983, 732.
(98) BRIELS, A.M., ,Vragen op het terrein van de orgaantransplantaties", I.e., 29.
(99) AKVELD, J. E. M., e.a., Orgaandonatie, 102.
(100) VROOM-KASTELEIN, W. R., ,Toestemming voor orgaandonatie: geen bezwaar?", Tijdschrift Gezondheidsrecht, 1986, 159.
(101) LEENEN, H. J. J., ,Orgaantransplantatie, een belichting vanuit Europees perspectief",
Medisch Contact, 1983, 731.
(102) VROOM-KASTELEIN, W. R., I.e., 159.
(103) BRIELS, A.M., ,Vragen op het terrein van de orgaantransplantaties", I.e., 32.
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Bij de nabestaanden zou er onzekerheid kunnen bestaan over wat er
met het lichaam van de overledene gebeurt(104).
60. Bij het bepalen van zijn keuze is de Belgische wetgever uitgegaan
van het standpunt dat het levensbelang van de zieke patient voorrang
verdient op het belang van de overledene en zijn nabestaanden(105).
Om het belang van de hulpbehoevende medemens zo goed mogelijk te
dienen, is de voorkeur uitgegaan naar het stelsel dat het grootste
aanbod aan organen verzekert: het geen-bezwaarsysteem.
Dit wil dus zeggen dat de wegneming van organen na het overlijden
mogelijk is bij al wie zich daartegen niet heeft verzet (art. 10, § 1). Dit
stelsel, waarbij de toestemming van de donor wordt vermoed, acht
men ethisch gerechtvaardigd als een uitdrukking van de solidariteit
van een mens tegenover zijn medemens(106). De ,veronderstelde
toestemming" wordt echter afgezwakt door het recht van verzet van
de nabestaanden. Heeft de overledene zelf geen bezwaar uitgedrukt,
dan zal de arts de wegneming niet kunnen verrichten als de nabestaanden zich verzetten (art. 10, § 4, 3°).

2. Toepassingsgebied van het geen-bezwaarstelsel
61. Strikt juridisch gezien wordt het zelfbeschikkingsrecht van ieder
individu in een geen-bezwaarsysteem gewaarborgd. Ieder behoudt
immers de mogelijkheid om een keuze te maken, ofwel expliciet,
door zich te verzetten tegen de wegneming, ofwel impliciet, door zich
niet te verzetten en dus toe te stemmen(107). Men kan echter moeilijk
van een vrije, weloverwogen keuze spreken als dit stelsel wordt
toegepast bij personen die niet op de hoogte zijn van het bestaan
ervan. Omdat personen die niet regelmatig in Belgie verblijven onvoldoende door de overheid kunnen ge1nformeerd worden, is het
geen-bezwaarsysteem op hen niet toepasselijk(108). Aldus is de wegneming van organen op grond van een veronderstelde toestemming
enkel mogelijk bij Belgen en vreemdelingen die in het bevolkingsregister of sedert meer dan zes maand in het vreemdelingenregister
ingeschreven zijn (art. 10, § 1, lid 1). Bij de anderen, b.v. bij een Belg

(104) LEENEN, H. J. J., ,Orgaantransplantatie, een belichting vanuit Europees perspectief",
Medisch Contact, 1983, 731.
(105) BRJELS, A.M., ,Vragen op het terrein van de orgaantransplantaties", I.e., 34.
(106) Wetsontwerp, Gedr. St. , Kamer, 1985-86, nr. 220/9, 3.
(107) NYS, H., ,Eigendom in het medisch recht", R. W., 1983-84, 2370.
(108) 0SCHINSKY, S. en 0SCHINSKY, Y., I.e., 171.
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met woonplaats in het buitenland, is de explantatie na overlijden ook
mogelijk, maar slechts op grond van een uitdrukkelijke toestemming.
62. Het is opvallend dat de regeling voor de wegneming van organen
na het overlijden toepasselijk is op meerderjarigen, minderjarigen en
geesteszieken. Bij de wegneming ex vivo geeft de Orgaantransplantatiewet duidelijk de voorkeur aan meerderjarige donors, terwijl de
wegneming bij minderjarigen slechts in uitzonderlijke omstandigheden wordt toegelaten (supra, nr. 35). Onbekwamen en geesteszieken
komen helemaal niet in aanmerking als levende donor (supra, nr. 41).
Bij de wegneming ex mortuo treft men een dergelijk onderscheid niet
aan. Na het overlijden is er geen reden meer om minderjarigen en
onbekwamen meer te beschermen dan volwassenen. Telkens weegt
het be lang van de orgaanbehoevende receptor zwaarder dan dat van de
overledenen. De wegneming van organen na het overlijden bij minderjarigen en geesteszieken is daarom mogelijk onder dezelfde voorwaarden als bij meerderjarigen. Enkel met betrekking tot de persoon
die gerechtigd is om verzet te doen tegen de wegneming, wordt een
onderscheid gemaakt (infra, nr. 69).
3. Overiiclitvan de voorwadrden vootliet wegnef!Tenvun-organ-en-na
het overlijden

63. De wegneming van organen na overlijden is wat betreft het
toepassingsgebied aan dezelfde beperkingen onderworpen als de wegneming bij levenden. De wet regelt enkel de wegneming die gebeurt
met het oog op een transplantatie met therapeutische doeleinden en
die geen betrekking heeft op embryo's en voortplantingsmateriaal
(art. 1, § 1). De algemene vereisten van art. 3 en art. 4 gelden eveneens. De wegneming moet verricht worden door een geneesheer in een
ziekenhuis. De afstand van organen en weefsels mag niet geschieden
met het oog op winst.
64. De voorwaarden die enkel gelden voor de wegneming na overlijden zijn vervat in het derde hoofdstuk van de Orgaantransplantatiewet (art. 10 tot 14). Met uitzondering van art. 12, is iedere
overtreding van deze vereisten strafbaar krachtens art. 17, § 2 en,
§ 3 met correctionele straffen.
Art. 10 legt de grondregels vast van het geen-bezwaarsysteem in
Belgie. Organen en weefsels kunnen weggenomen worden bij over-
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leden personen behalve indien vaststaat dat tegen een dergelijke
wegneming verzet is geuit. Wie dit verzet kan doen en op welke
wijze zal verder worden besproken (infra, nrs. 69-78).
Het overlijden van de donor moet vastgesteld worden door drie
geneesheren die zich daarbij laten leiden door de huidige stand van
de wetenschap. De geneesheren moeten een proces verbaal opstellen
waarin het uur van het overlijden en de wijze waarop het is vastgesteld, vermeld worden (art. 11). Omwille van het belang van deze
bepaling zal ze uitgebreider worden onderzocht (infra, nrs. 65-67).
In geval van gewelddadige dood moet de geneesheer die de explantatie verricht een verslag over de toestand van het lijk overmaken aan
de Procureur des Konings. Is de oorzaak van de dood onbekend of
verdacht, dan mag de wegneming van organen en weefsels slechts
gebeuren nadat de Procureur des Konings daarover is ge'informeerd en
zich er niet tegen verzet (art. 13).
Het wegnemen van de organen en het sluiten van het lichaam moeten
gebeuren met respect voor het lijk en bezorgdheid voor de gevoelens
van de familie (art. 12).
Art. 14 stelt dat de identiteit van de donor en de receptor niet meegedeeld mogen worden. Deze bepaling geldt niet voor de wegneming
bij levenden. In de praktijk zou dit niet haalbaar zijn omdat de afstand
van organen bij levenden meestal geschiedt ten voordele van iemand
met wie de donor een sterke affectieve band heeft(109). De geheimhoudingsplicht geldt niet ten aanzien van b.v. een weefselbank of
Eurotransplant omdat die wegens hun taak of administratieve werking
de identiteit van de donor dienen te kennen(110).

4. Vaststelling van het overlijden
65. Het is van groot belang dat er absolute zekerheid over bestaat dat
met de orgaanuitname gewacht wordt tot na het overlijden. ledere
twijfel daaromtrent zou de bereidheid tot het afstaan van organen
drastisch doen verminderen(111). De vereiste van de doodsvaststelling en de waarborgen waarmee de vaststelling moet omringd zijn,
werden vastgelegd in art. 11 Orgaantransplantatiewet.
66. Bij het vaststellen van het overlijden, laten de geneesheren zich
(109) Ontwerp van wet, Gedr. St. , Senaat, 1984-85, nr. 832/1, 11.
(110) VERELST, R., l.c., 101.
(111) AKVELD, J. E. M., e.a., Orgaandonatie, 109.
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leiden door de jongste stand van de wetenschap (art. 11, lid 2). Aan
een juridische definitie van de dood heeft de wetgever zich niet
gewaagd. Een definitie, gegrond op de huidige stand van de wetenschap, zou door de vorderingen in de medische biologie snel achterhaald zijn(l12). De dood blijft een biologisch en is geen juridisch
verschijnsel.
Men neemt aan dat een persoon overleden is wanneer de hersenactiviteit gedurende zekere tijd is opgehouden. Dit wordt geconstateerd
op een electro-encefalogram, die dan rechtlijnig verloopt(l13). Vaak
is het mogelijk dat bij een persoon die hersendood is, de overige
organen nog tijdelijk vegetatief verder leven of in leven worden
gehouden. De wegneming van deze organen is toegelaten, maar om
te vermijden dat men al te vlug tot de hersendood zou besluiten, heeft
de wet uitdrukkelijke waarborgen voorzien m.b.t. wie het overlijden
mag constateren( 114).
67. Om de objectiviteit van de vaststelling te verzekeren, heeft de
wetgever het oordeel over de dood van de donor toevertrouwd aan een
,derde ploeg". Het overlijden van de donor moet vastgesteld worden
door drie geneesheren, met uitsluiting van de geneesheren die de
receptor behandelen of die de wegneming of de transplantatie zullen
verrichten (art. 11; lid 1). Het scheiden van de ploegen werd noodzakelijk geacht opdat de nabestaanden niet de indruk zouden krijgen
dat onvoldoende inspanningen werden gedaan om het leven van de
patient te redden(115).

5. Verzet van de donor
68. Wanneer het overlijden van de donor is vastgesteld, kunnen
organen en weefsels weggenomen worden op voorwaarde dat er tegen
de wegneming geen verzet is geuit. Het is voor de arts van groat
belang om met zekerheid te weten aan wie dit recht van verzet
toekomt en op welke wijze men verzet kan doen.
69. Aan wie het recht van verzet toekomt, verschilt naargelang de
donor meerderjarig dan wel minderjarig is en naargelang hij al dan
niet in staat is zijn wil kenbaar te maken.
(112) BRICMONT, G., l.c., 147.
(113) DREESSEN, W., l.c., 520.
(114) OscHINSKY, S. en OscHINSKY, Y., l.c., 172.
(115) MATIHIJS, J., l.c., 222.
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ledere meerderjarige die in staat is zijn wil te doen kennen, kan zelf
het verzet uitdrukken (art. 10, § 2, lid 1).
Voor minderjarigen maakt de wet een onderscheid. Is de minderjarige
in staat zijn wil te doen kennen, dan kan het verzet ofwel door hemzelf
gedaan worden, ofwel door de nabestaanden die met hem samenleven
(art. 10, § 2, lid 2).
Is de minderjarige niet in staat om zijn wil te doen kennen, dan kan het
verzet uitsluitend door zijn nabestaanden die met hem samenleven
geuit worden (art. 10, § 2, lid 3).
Voor de wegneming ex mortuo hanteert de Orgaantransplantatiewet
dus geen minimumleeftijd om te bepalen wie al dan niet verzet mag
doen. Als criterium geldt het oordeelsvermogen van de minderjarige(l16).
Onder nabestaanden verstaat art. 10, § 4 verwanten van de eerste
graad (ouders en kinderen) en de samenlevende echtgenoot. Het is
echter niet duidelijk of deze omschrijving ook geldt voor de nabestaanden bedoeld in art. 10, § 2. Volgens de heer Senaeve gaat het om
een ruimere categorie( 11 7).
Voor een persoon die wegens zijn geestestoestand niet in staat is zijn
wil te doen kennen, kan het verzet uitgedrukt worden door de wettelijke vertegenwoordiger, de voorlopige bewindvoerder of een naaste
verwant (art. 10, § 2, lid 4). Deze bepaling kan toegepast worden voor
personen die min of meer continu geestesziek zijn, maar ook voor
personen die zich, b.v. na een ongeval, in coma bevinden(118).
70. De donor of de personen bedoeld in art. 10, § 2 kunnen in de
eerste plaats hun verzet uitdrukken op de door de Koning geregelde wijze, nl. door het invullen van een formulier dat geregistreerd
wordt door het gemeentebestuur (art. 1 en 2 K.B. van 30 oktober 1986
tot regeling van de wijze waarop de donor of de personen bedoeld
in art. 10, § 2, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en weefsels, hun wil te kennen
geven, B.S., 14 februari 1987). Dit formulier wordt vervolgens overgedragen aan het Ministerie van Volksgezondheid, dat het verwerkt
in een nationaal register. De ziekenhuizen kunnen het register op

(116) SENAEVE, P., ,Rechtspositie rninderjarigen bij orgaantransp1antatie", Tijdschrift voor
familie en jeugdrecht, 1988, 183.
(117) SENAEVE, P., I.e., 183.
(118) NYs, H., Geneeskunde, 335.
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ieder ogenblik raadplegen(119). Art. 3 K.B. bepaalt dat zolang de
berokkene leeft, het verzet ten allen tijde kan opgeheven worden.
71. Naast het verzet op de door de Koning geregelde wijze laat art.
10, § 4, 2° Orgaantransplantatiewet de donor toe op een andere wijze
zijn verzet kenbaar te maken. Concreet betekent dit dat de donor zich
tijdens zijn Ieven op om het even welke wijze kan verzetten tegen de
wegneming. Ret volstaat dat dit verzet ondubbelzinnig wordt
geuit(120). Vanzelfsprekend zal de geneesheer met dit verzet slechts
rekening moeten houden voor zover hem daarvan kennis is gegeven.
72. De mogelijkheid voor de donor om toe te stemmen in de wegneming post mortem is in in de wet niet voorzien. Tach wordt deze
mogelijkheid aanvaard(l21). Ze vloeit immers voort uit het persoonlijkheidsrecht van de betrokkene. Reeds in 1899 besliste het
Hof van Cassatie dat ieder individu een onvervreemdbaar recht heeft
om te beslissen wat er met zijn lichaam na het overlijden zal gebeuren(l22). Bovendien wordt de mogelijkheid van een uitdrukkelijke
toestemming voorzien in het K.B. van 30 oktober 1986 tot regeling
van de wijze waarop de donor en de personen bedoeld in art. 10, § 2
Orgaantransplantatiewet hun wil te kennen geven_. Ieder di~ in staat
is zijn wil te doen kennen, kan in een uitdrukkelijke wilsbeschikking verklaren dat hij kandidaat-donor is na zijn overlijden (art. 4
K.B.).

Een uitdrukkelijke toestemming is van groat praktisch belang. Wanneer de betrokkene geen bezwaar heeft tegen een donorschap na
overlijden, dan kan hij dat op twee manieren uitdrukken. Ofwel
impliciet, door zich niet te verzetten, ofwel expliciet, door een uitdrukkelijke toestemming. Heeft de donor tijdens zijn Ieven niet expliciet zijn wil geuit, dan kunnen de nabestaanden verzet doen tegen
de wegneming en aldus zijn impliciete beslissing ontkrachten (infra,
nr. 75). Is er daarentegen een uitdrukkelijke wilsbeschikking van de
donor, dan zal die steeds primeren boven bet verzet van de nabestaanden (art. 10, § 4, 3°).

(119)
(120)
(121)
(122)
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0SCHINSKY, S. en 0SCHINSKY, Y., l.c., 172.
Ontwerp van wet, Gedr. St., Senaat, 1984-85, nr. 832/1, 10.
NYs, H., Geneeskunde, 339-340; OsCHINSKY, S. en OscHINSKY, Y., I.e., 171.
Cass., 3 juli 1899, Pas., 1899, I, 318.

6. Verzet van de nabestaanden na het overlijden van de donor
73. In een strikt geen-bezwaarsysteem kan verzet tegen de wegneming siechts uitgedrukt worden door de betrokkene zeif of zijn
vertegenwoordiger, tijdens het Ieven(123). De Orgaantransplantatiewet kent een afgezwakte vorm van het opting out-systeem. Art. 10,
§ 4, 3° verbiedt de geneesheer tot de wegneming over te gaan wanneer
hem verzet is meegedeeid door een nabestaande (verwanten van de
eerste graad aismede de samenlevende echtgenoot).
74. Met betrekking tot het verzet van de nabestaanden Iaat de wet te
wensen over. Uit de tekst van art. 10, § 4, 3° kan men niet met
zekerheid vaststellen dat aan de nabestaanden een eigen recht van
verzet wordt toegekend(l24). De wet geeft hen wei de mogelijkheid
verzet mee te deien aan de geneesheer, maar specifieert daarbij niet of
zij het bezwaar van de donor, dan wei hun eigen bezwaar mogen
meedeien. Uit de parlementaire besprekingen blijkt dat het de bedoeling was de nabestaanden een eigen recht van verzet te geven, opdat
zij hun emotionele of godsdienstige bezwaren tegen de wegneming
zouden kunnen uiten(125).
Het recht van verzet van de nabestaanden doet, mede door de onduidelijkheid van de wet, vele vragen rijzen.
75. Vooreerst is er het probleem van de verenigbaarheid van een
dergelijk verzet met het beschikkingsrecht van de donor.
Het is algemeen aanvaard dat ieder individu kan beslissen omtrent wat
er met zijn lichaam na het overlijden zal gebeuren. Deze beslissing,
gegrond op het persoonlijkheidsrecht van de betrokkene, dient door de
nabestaanden te worden eerbiedigd (supra, nr. 29). Als de donor zijn
wil, voor of tegen de wegneming post mortem , uitdrukkeiijk kenbaar
heeft gemaakt, is er geen probleem.
Het verzet van de nabestaanden kan nooit opwegen tegen een uitdrukkelijke wilsbeschikking van de donor (art. 10, § 4, 3°). Maar wat
indien de overledene zijn wens niet kenbaar heeft gemaakt? Het
stilzwijgen van de donor in een geen-bezwaarsysteem kan dan op
drie manieren ge'interpreteerd worden(126). Mogelijks heeft de donor
geen verzet uitgedrukt omdat hij niet op de hoogte was van dit recht.
(123) AKVELD, J. E. M., e.a., Orgaandonatie, 101.
(124) VERELST, R., I.e., 100.
(125) Ontwerp van wet, Gedr. St., Senaat, 1984-85, nr. 832/2, 21.
(126) AKVELD, J. E. M., e.a., Orgaandonatie, 104.
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Ofwel zweeg de donor omdat hij de beslissing aan zijn nabestaanden
wou overlaten. Ten slotte is betook mogelijk dat de betrokkene bereid
was zijn organen af te staan, maar dit niet heeft meegedeeld omdat hij
wist dat de Orgaantransplantatiewet zwijgen gelijkstelt met toestemmen(l27). Vooral bet laatste geval schept problemen. De nabestaanden kunnen dan immers door verzet te uiten de impliciete toestemming van de donor ontkrachten.
76. Een tweede bezwaar tegen bet verzet van de nabestaanden is dat
bet afbreuk doet aan bet solidariteitsbeginsel. Ongetwijfeld zijn de
nabestaanden betrokken partij bij de wegnerning en verdienen hun
gevoelens voor de pas overledene respect. Maar weegt bet levensbelang van de patient niet zwaarder dan bet in tijd beperkte belang van
de nabestaanden? Door aan de nabestaanden een recht van verzet toe
te kennen, laat de wetgever toe dat zij, omwille van pieteit voor de
overledene, hun medemens de mogelijkheid ontzeggen op een beter
leven.
77. Ten slotte bestaat er grote onzekerheid over de verplichtingen van
de arts die tot de wegneming wil overgaan, t.a.v. de nabestaanden.
Moet de arts hen enkel informeren of moet hij peilen naar hun verzet
of hun toestemming vragen?_De wet zegt_ hierovex n~ts._
Wanneer de arts geconfronteerd wordt met een overlijden, dan is bet
zijn deontologische plicht om de farnilie hiervan zo vlug mogelijk op
de hoogte te brengen. Het is eveneens evident dat de geneesheer die de
intentie heeft om organen weg te nemen bij de overledene, de nabestaanden onrniddellijk in kennis stelt van zijn voornemen(l28). Tegelijk moet hij navraag doen naar een eventueel verzet van de donor.
Daartoe zal de geneesheer in de eerste plaats bet Centrum voor
informatieverwerking van bet Ministerie van Volksgezondheid consulteren(129). Zo zal de arts te weten komen of de donor aldan niet
verzet heeft geuit door bet invullen van bet formulier bedoeld in bet
K.B. van 30 oktober 1986. Deze informatie volstaat evenwel niet. De
geneesheer zal ook moeten nagaan of de overledene zich niet op een
andere wijze heeft verzet. Dit impliceert dat de arts bij de nabestaanden navraag doet naar bet verzet van de donor(l30). Maar is de arts
ook verplicht om te peilen naar bet verzet van de nabestaanden?
(127)
(128)
(129)
(130)
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A., I.e., 492.
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Volgens de rechtsleer niet. Uitdrukkelijk vragen naar hun verzet zou
erop neerkomen dat men hun toestemming vraagt en dat strookt niet
met het opzet van een geen-bezwaarsysteem(131). Hebben de familieleden bezwaar tegen de wegneming, dan moeten zij, na gei"nformeerd
te zijn door de arts, spontaan hun verzet uiten. Doen ze dat niet en is er
ook van de donor geen verzet bekend, dan mag de arts de explantatie
verrichten(132).
78. Voor de geneesheer was het alleszins eenvoudiger geweest als de
wet expliciet zijn verplichtingen t.a.v. de nabestaanden had omschreven. Door deze Iacune bestaat het gevaar dat de wet faalt in een van
haar belangrijkste doelstellingen: het bevorderen van transplantaties
door aan medici meer rechtszekerheid te bieden. Het is immers waarschijnlijk dat de artsen, wegens het stilzwijgen van de wet, het zekere
voor het onzekere zullen nemen en slechts na toestemming van de
nabestaanden zullen overgaan tot de wegneming. Daardoor kunnen
kostbare tijd en organen verloren gaan.

7. Bedenking bij het geen-bezwaarsysteem
79. In het geen-bewaarsysteem kan ieder een keuze maken voor of
tegen de wegneming post mortem. Strikt juridisch gezien wordt het
zelfbeschikkingsrecht in de wet dus gewaarborgd. Maar om een
bewuste keuze te kunnen maken, moet het individu op de hoogte zijn
van het bestaande systeem en van de keuzemogelijkheden. Men stelt
vast dat in Belgie het merendeel van de bevolking niet grondig
gei"nformeerd is over het hoe en waarom van de wet(133). De meeste
mensen denken tijdens hun leven zelfs niet aan orgaandonatie(l34).
Het niet uiten van verzet zal dus vaak te wijten zijn aan het feit dat de
donor niet op de hoogte was van de wet.
Om het zelfbeschikkingsrecht werkelijk te vrijwaren, zou de overheid
continu een actieve informatiecampagne moeten voeren over donorschap en daarin het solidariteitsprincipe benadrukken(135). Zonder
dergelijke informatieverstrekking kan men geen vrije, weloverwogen
keuze maken. De veronderstelde toestemming komt dan eigenlijk neer

(131) Ibid., 339.
(132) OscHINSKY, S. en OscHINSKY, Y., l.c. , 171.
(133) BRIELS, A.M., ,Vragen op het terrein van de orgaantransplantaties", l.c., 30.
(134) Ontwerp van wet, Gedr. St., Senaat, 1984-85, nr. 832/1, 2.
(135) BRIELS, A.M., ,Vragen op het terrein van de orgaantransplantaties", l.c., 34.
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op een wettelijke toelating tot nemen, in plaats van het vrijwillig
geven van organen.

III. Lacunes in de orgaantransplantatiewet
80. Door de voorwaarden vast te leggen waaronder het wegnemen
van organen geoorloofd is, biedt de wet een houvast voor al wie bij het
wegnemen en transplanteren van organen betrokken is. Toch geeft de
wet geen antwoord op alle vragen. De problemen in verband met de
wegneming van organen bij rninderjarigen en de lacune met betrekking tot het verzet van de nabestaanden werden reeds behandeld. Over
het gebruik van foetaal weefsel, de selectie van receptoren en het
statuut van de transplantatiecoordinator blijft er voor medici eveneens
onzekerheid bestaan.
A. HET GEBRUIK VAN FOETAAL WEEFSEL BIJ TRANSPLANTATIES

81. Ofschoon het gebruik van foetaal weefsel ethische en emotionele
bezwaren doet rijzen, komt het in de praktijk wel voor. Een van de
nieuwere methoden bestaat immers in het transplanteren van hersenweefsel afkorn~tig va11 foetu~sen om de ziekte van Parkinson en van
Alzheimer te behandelen(l36). Foetaal weefsel valt buiten het toepassingsgebied van de Orgaantransplantatiewet. De wet heeft betrekking
op organen en weefsels afkomstig van een persoon (art. 1, § 1) en een
foetus is geen persoon in de juridische betekenis(137).
Ethici zijn het eens dat voor het gebruik van foetaal weefsel de
toesternrning van de moeder en zo mogelijk ook van de vader, vereist
is. Het afstaan van de foetus mag geen aanleiding geven tot een
financiele tegenprestatie en mag geen reden zijn tot abortus(l38).
B. DE SELECTIE VAN RECEPTOREN

82. Het is niet denkbeeldig dat op hetzelfde ogenblik meerdere patienten in aanmerking komen voor een transplantatie, terwijl er onvoldoende organen voorhanden zijn. Een dergelijke situatie stelt de
hulpverleners voor moeilijke vragen. Aan welke patient moet men de
voorkeur geven? Wie zal de selectie doorvoeren en op grond van
(136) DE KoEKELAERE, A., I.e. , 495; GULDIX, E., i.e., 1127.
(137) NYs, H., Geneeskunde, 370.
(138) DE KOEKELAERE, A., I.e., 495.
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welke criteria? Een wettelijke regeling van de criteria, de procedure
en de bevoegdheid voor de aanduiding van receptoren zou hierin
duidelijkheid moeten brengen. Vooralsnog blijven de selectiemethoden ondoorzichtig(139).
C.

HET STATUUT EN DE FUNCTIE VAN DE TRANSPLANTATIECOORDINATOR

83. De invoering van het geen-bezwaarsysteem deed in een jaar de
orgaanopbrengst in Belgie toenemen met 25 a30 %(140). Toch blijft
de kloof tussen vraag en aanbod van organen toenemen.
De oorzaak van dit tekort zou onder meer gelegen zijn bij de artsen en
verpleegkundigen die de potentiele donors behandelen. Dikwijls zijn
zij niet vertrouwd met de criteria voor donorschap of ontbreekt bij hen
de interesse of de tijd om de juridisch-administratieve procedures voor
de wegneming te verrichten(141).
Om deze problemen uit de weg te ruimen werden in Belgie in acht
transplantatiecentra transplantatiecoordinatoren aangeworven. Hun
taak bestaat er voornamelijk in de ziekenhuizen te sensibiliseren en
het contact met de donorfamilie te verzorgen. Daarnaast voeren zij
ook de administratieve en juridische procedures uit, zodat de arts zich
daar niet meer hoeft om te bekommeren(142).
Een eenvormige omschrijving van het statuut en de functie van de
transplantatiecoordinator zou ongetwijfeld de efficientie op het vlak
van transplantatie bevorderen. Maar wegens onenigheid bij de besprekingen van de wet van 1986, werd een amendement dat de
institutionalisering van de transplantatiecoordinator beoogde, niet
aangenomen(143).

Besluit
84. De transplantatie van organen neemt een bijzondere plaats in
binnen de gezondheidszorg. Deze medische ingreep heeft een sterke
sociale en juridische dimensie omdat bij de verwezenlijking ervan
meerdere partijen betrokken zijn met soms tegenstrijdige belangen.
(139) VANDEMOORTEL, J., I.e., 323.
(140) AKVELD, J. E. M., e.a., Orgaandonatie, 31.
(141) BRIELS, A. M., ,De transplantatiecoordinator, functie en statuut", VI. T. Gez. , 1989,
324.
(142) VANDEMOORTEL, J., I.e., 322.
(143) Ibid., 322.
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De Belgische wetgever heeft een verantwoord evenwicht gevonden
tussen deze belangen. Ret opting out-systeem, dat een toename van
het orgaanaanbod mogelijk maakt, dient het algemeen belang. Maar
ook het zelfbeschikkingsrecht en het recht op bescherming van de
donor zijn in de wettelijke regeling fundamenteel aanwezig. De
Orgaantransplantatiewet beklemtoont dus de solidariteit, maar verliest
het individu niet uit het oog.
85. De wet verschaft de hulpverleners een juridisch kader dat aanleunt bij de medische praktijk. Ret verhogen van de rechtszekerheid is
echter onvoldoende om het aanbod aan organen gelijke tred te doen
houden met de vraag. Ret succes van de wettelijke regeling hangt nog
grotendeels af van de welwillendheid van de betrokken medici. Zij
moeten met informatie, technische en financiele middelen aangespoord worden tot een gedrag dat op transplantatie gericht is. Ten
slotte moet een actieve informatiecampagne de individuele mensen
bewust maken van het belang van donorschap en hen de mogelijkheid
geven om een vrije keuze te maken.
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SOMMAIRE
LE PRELEVEMENT ET LA TRANSPLANTATION D'ORGANES EN DROIT BELGE

Au cours des dernieres decennies, la science medicale a accompli des progres
considerables en matiere de prelevement et de transplantation d'organes. Cette
transplantation n' est cependant pas une affaire de medecins uniquement, cette
intervention faisant surgir des problemes complexes notamment au plan juridique.
Avant la loi du l3 juin 1986, la Belgique ne possedait pas de legislation specifique
reglant le prelevement et la transplantation d'organes. Du fait de cette lacune, dans la
determination de ce qui est licite ou non, les medecins ne pouvaient faire appel
qu'aux principes generaux du droit et aux normes medico-deontologiques generales.
Sans texte legal expres, ils se trouvaient contraints a des exercices d'equilibre sur la
frontiere de ce qui etait ou non admissible. La loi du 13 juin 1986 sur le prelevement
et la transplantation d' organes a mis fin a cette insecurite juridique.
La loi est applicable au prelevement d'organes ou de tissus du corps d'une personne
en vue de leur transplantation sur le corps d'une autre personne a des fins therapeutiques. Pour tout prelevement d'organes, que le donneur soit vivant ou decede, la
regie est que la cession ne peut se faire dans un but lucratif. Par cette interdiction du
but lucratif, le Iegislateur traduit ses preoccupations a l'endroit du commerce
croissant d'organes. Pour eviter que des donneurs se laissent entrafner a une exploitation abusive de leur propre corps, le legislateur a mis en avant le principe que le
corps humain ne peut se negocier.
La loi etablit une distinction fondamentale entre le prelevement d'organes ou de
tissus sur des personnes vivantes et le prelevement apres deces. En cas de prelevement ex vivo, la protection du donneur occupe une place centrale. En cas de
prelevement ex mortua, le legislateur a accorde la primaute a l'interet du receveur
en etat de necessite par rapport a l'interet du detunt et de ses proches. Cette
difference dans la mise en balance des interets en presence s' exprime dans les
conditions fixees par la loi en matiere de prelevement d'organes.
Le consentement prealable du donneur s'impose comme exigence de base pour le
prelevement d'organes sur des personnes vivantes. Proceder a une telle intervention
sans le consentement du donneur constituerait une violation de son integrite corporelle. Le consentement doit etre libre et conscient. Le medecin est oblige des lors de
fournir une information telle que le donneur puisse donner ou refuser son consentement en connaissance de cause. En regie generale, des organes et tissus ne peuvent
etre preleves sur des personnes vivantes que si le donneur a atteint I' age de 18 ans.
Sur des mineurs d'age vivants, le prelevement d'organes n'est permis qu'exceptionnellement.
A l'egard du prelevement d'organes ex mortua le legislateur a opte pour un systeme
assurant la plus grande offre possible d' organes: le systeme de ,non-objection". Ce
systeme part du principe de solidarite et presuppose que chacun est dispose a ceder
ses organes apres sa mort, sauf s'il a, de son vivant, exprime son objection. Ceci veut
dire des lors que le prelevement ex mortua est possible chez quiconque n'a pas
exprime son opposition. Le consentement expres du donneur n'est pas requis. Le
systeme de ,non-objection" est tempere par le droit d'opposition des proches. Si le
donneur lui-meme n'a pas exprime d'objection, mais que les proches s'y opposent, le
medecin ne pourra pas proceder au prelevement.
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La loi offre un point d'appui a tous ceux qui se trouvent impliques dans le prelt~ve
ment et la transplantation d' organes. De nombreuses questions subsistent cependant,
entre autres en ce qui concerne le prelt~vement chez des mineurs d' age et des malades
mentaux de leur vivant eta propos de I' opposition des proches. L'incertitude subsiste
egalement sur !'utilisation de tissu foetal, la selection des receveurs et le statut du
coordinateur de transplantation. En outre, les regles legales ne semblent pas en
mesure d' amener 1' offre au niveau de la demande d' organes.

ZUSAMMENFASSUNG
0RGANENTFERNUNG UND -TRANSPLANTATION NACH BELGISCHEM RECHT

Die medizinische Wissenschaft hat in den letzten Jahrzehnten erhebliche Fortschritte
gemacht bei der Organentfernung und -Transplantation. Organtransplantation ist
eben nicht nur eine Sache der Medischen Welt, sondern auch komplexe juristische
Probleme erheben sich hier.
Vor dem Gesetz des 13. Juni 1986 gab es in Belgien keine spezifische Gesetzgebung
beztiglich Organentferung und -Transplantation.
Diese Gesetzslticke ftihrte dazu daB Aertze ihre Entscheidungen nur nach allgemeine
Rechtsprinzipien sowie medisch-deontologische Normen richten konnten.
Ohne ausdrticklichem Gesetzestext balanzierte man immerhin an der Grenze des
rechtlich ZuUissigen.
Das Gesetz des 13. Juni 1986 tiber die Entfernung und Transplantation von Organe
ifataiese-Rechtsunsicherheit-beendet~ · Das Gesezt ist anwendbar auf die Entfernung von Organe und Gewebe bei einem
Person mit der Absicht sie ftir heilkundige Zwecke auf einen anderen Person zu
transplantieren.
Ftir jede Entfernung, ungeacht der Tatsache ob der Spender noch am Leben ist oder
verstorben ist, gillt daB Gewinnsucht verboten ist.
Dorch dieses Verbot drtickt der Gesetzgeber seine Ktimmernis tiber den wachsenden
Organhandel aus.
Damit Spender keinen Raubbau auf lhre Korper pflegen wtirden, wird vorausgesetzt
daB das Korper nicht in den Handel kommt.
Das Gesetz macht eine grundlegende Unterscheidung zwischen Entfernung von
Organen oder Gewebe beim Leben oder nach der Tode.
Bei Entfernung beim Leben primiert der Schutz des Spenders.
Nach der Tod primieren die Interessen der Bedtirftigen tiber deren des verstorbenen
Spenders und seiner Verwandten.
Dieses Unterscheid atiBert seich in den geseztlichen Bedingungen zur Organentfernung.
Grundregel bei Entfernung ex vivo ist die vorangehende Zustimmung des Spenders.
Ein derartiger Eingriff ohne Zustimmung wtirde ja verstoBen gegen die korperliche
Integritat. Die Zustimmung muB frei und bewuBt sein.
Der Artzt ist deshalb verpflichtet derartige Ausktinfte zu erteilen so daB der Spender
vollinformiert entscheidet.
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In der Riegel dtirfen Organe und Gewebe nur bei Erwachsen, d.h. ab 18 Jahren,
entfernt werden. Bei Minderjahrigen ist die Wegnahme nur ausnahmerweise genehmigt.
Ftir die Entfernung bei Verstorbenen hat der Gesetzgeber sich entschieden ftir jenes
System daB das groBte Angebot von Organen versichert: das ,Kein Einspruch"System.
Dieses System geht aus von Solidaritat. Einjeder wird unterstellt dazu bereit zu sein
seine Organe zu spenden, es sei denn daB er das Gegenteilige zur Kenntnis gebracht
hat. D.h.: die Entfernung ex mortua ist stets erlaubt insofern kein Einspruch erheben
wurde: die ausdrtickliche Einstimmung des Spenders wird nicht mehr abverlangt.
Das System ,Kein Einspruch" wird jedoch abgeschwacht durch das Recht der
Nachfahren urn selbst noch Einspruch zu erheben.
Das Gesetz bietet also gewiBe Richtlinien ftir die bei der Entfernung und Transplantation von Organe Beteiligten. Manche Fragen bleiben jedoch unbeantwortet,
z.B. die entfernung bei Minderjahrigen am Leben, bzw. bei nichtsgeschaftsfahigen
GeistesgestOrter. Auch tiber den Einspruch der Nachfahren, die Anwendung von
Gewebe des Fotus und die Auswahl von Empfanger sowie das Statut des Transplantationskoordinators bleibt manches unklar.
Die gesetzliche Regelung scheint auBerdem nicht im stande zu sein Angebot und
Nachfrage in Uebereinstimmung zu bringen.

SUMMARY
REMOVING AND TRANSPLANTING ORGANS -

THE POSITION IN BELGIAN LAW

In the past few decades, medical science has made considerable progress in the field
of the removal and transplantation of organs. However, the transplantation of organs
is not a matter which is of exclusive concern to the medical profession. Operations of
this type give rise to, amongst other things, complex legal questions.
Prior to the Law of 13/6/1986, Belgium did not apply any legislation which
specifically related to the removal and transplanting of organs. Because of this
omission, the members of the medical profession, when determining the limits of
that which was permissible, were only able to rely on general principles of law and
rules deriving from the ethics of the medical profession. However, without any
express legislation to guide them, they remained in the grey area between that which
was permissible and that which was not. The Law of 13/6/1986 on the removal and
transplanting of organs put an end to this situation of legal uncertainty.
This law applies to the removal of organs or tissues from a person with a view to
having these organs or tissues transplanted to another person for therapeutic purposes.
On each occasion when an organ is removed, regardless of whether the donor has
died or not, the rule is that no such removal may be carried out with a profit motive:
By prohibiting the profit motive, the authority which issued the Law has expressly
indicated its concerns about the increase in the trade in organs. In order to prevent a
situation whereby donors would be induced into ravaging their own bodies, the
unsaleable nature of the human body has been elevated to the status of principle.
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The Law makes a fundamental distinction between the removal of organs or tissues
from living persons and their removal after death. When these are removed from the
living, it is the protection of the donor which is the central concern of the Law. In the
case of their removal from dead persons, the Law gives precedence to the interests of
the recipient whose life is in danger over the interests of the deceased donor and his
relatives. This difference in the balance of interests finds its expression in the
conditions laid down by the Law in relation to the removal of organs.
Prior authorisation by the donor constitutes the basic precondition for the removal of
organs from the living. The carrying out of any such operation without the consent of
the donor would constitute an infringement of the latter's physical integrity. The
authorisation must have been freely and consciously given. The doctor is therefore
compelled to provide all such information as will enable the donor to give or
withhold his consent whilst being fully acquainted with all the relevant facts.
Normally, organs and tissues can only be removed from the living if the donor has
reached the age of 18. Only in exceptional circumstances will the removal of organs
from minors be allowed.
As regards the removal of organs from dead persons, the Law opts for a system which
will maximise the supply of organs, i.e. the ,no-objection system". This system is
based on the solidarity principle. It is assumed that everyone is prepared to part with
his organs after his death, except where the contrary has been specifically stipulated
by the person in question when alive. This entails that it will be possible to remove
organs from any dead persons who have failed to register an objection to such a
process. The express consent on the part of the donor is not required. The noobjection system is weakened by the right of the relatives to object. Even if the
donor himself has failed to register any objections, the doctor in question will be
unable to carry out the removal where the relatives object to this.
The Law provides a frame of reference for all those who are involved in the removal
and transplantation of organs. However, it still leaves many questions unanswered,
such as those which arise in case of the removal of organs from living minors and
from the mentally insane, and those which concern the right of the relatives to object.
Equal uncertainty surround the question of foetal tissues, the selection of recipients
and the status of the transplant co-ordinator. Moreover, the law does not appear
capable of ensuring that the supply or organs keeps pace with demand.

RESUMEN
LA EXTRACCI6N Y EL TRASPLANTE DE 6RGANOS EN DERECHO BELGA

Estas liltimas decadas, la ciencia medica ha hecho unos progresos considerables en el
ambito de la extraccion y trasplante de organos. Pero, el trasplante de organos no solo
es un asunto para los medicos. Esta intervencion hace surgir unos problemas
complejos, entre otros en el ambito jurfdico.
Antes de la promulgacion de la ley del 13 de junio de 1986, en Belgica, no existfa una
legislacion especffica con respecto a la extraccion y al trasplante de organos. Esta
laguna tenfa como consecuencia que, para determinar lo que era perrnitido, los
medicos solo pod{an apelar a unos principios generales del derecho y a norrnas
medico-deontologicas. Sin embargo, sin texto explfcito de la ley, siempre se encon-
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traban en situaciones limite. La ley dell3 de junio de 1986 relativa ala extracci6n y
al trasplante de 6rganos puso fin a esa inseguridad jurfdica.
La ley es aplicable a la extraccion de organos o tejidos en una persona con vistas al
trasplante de esos organos o tejidos para fines terapeuticos en otra persona.
Para cada extracci6n de organos, sin considerar si el donante es una persona viva o si
ha fallecido, el principia basico implica que la cesi6n no puede hacerse con un fin de
lucro. Con la interdicci6n del fin de lucro, el legislador expresa su preocupaci6n
acerca del creciente comercio de organos. Para evitar que los donantes puedan verse
confrontados con la necesidad de hacer una explotacion abusiva de su propio cuerpo,
se adopt6 el principia de la no comercializaci6n de 6rganos y/o tejidos.
La ley hace una distincion fundamental entre la extracci6n de 6rganos o tejidos en
personas vivas y la extracci6n despues de haberse producido la muerte. En el caso de
extracci6n ex vivo, es la protecci6n del donante la que es primordial. En el caso de
extracci6n ex mortua, ellegislador da la prioridad al interes del receptor que esta en
peligro sobre el del donante difunto y de sus familiares supervivientes. Esta diferencia de evaluaci6n de los intereses se expresa en las condiciones que establece la
ley en cuanto ala extracci6n de 6rganos.
El consentimiento previa del donante vale como requisito para la extracci6n de
organos en personas vivas. La realizaci6n de este tipo de intervenci6n sin el
consentimiento del donante serfa una violaci6n de su integridad ffsica. El consentimiento debe ser libre y consciente. Por consiguiente, el medico esta obligado a dar la
informacion necesaria para que el donante pueda consentir o negar con conocimiento
de causa. Por regia general, los organos o tejidos en personas vivas solo pueden ser
extrafdos si el donante ha alcanzado la edad de 18 afios. En men ores de edad vivos, la
extracci6n de organos solo es posible en casos excepcionales.
Para la extracci6n de 6rganos ex mortua, ellegislador ha optado por el sistema que
asegura la oferta mas grande de 6rganos: el sistema de no objeci6n. En este sistema,
se aplica el principia de la solidaridad. Se supone que cada uno esta dispuesto a ceder
sus organos despues del fallecimiento, salvo si se ha formulado explfcitamente la
voluntad contraria en vida. 0 sea que la extracci6n ex mortua es posible en toda
persona que nose haya opuesto a ello. Nose requiere el consentimiento explfcito del
donante. El sistema de no objeci6n esta debilitado por el derecho de los familiares
supervivientes a formular oposici6n. Si el donante mismo no ha formulado objeciones, el medico no podrii realizar la extraccion si los familiares supervivientes se
oponen a ello.
La ley ofrece un asidero para todos los que esten implicados en la extracci6n y el
trasplante de 6rganos. Sin embargo, muchas preguntas quedan sin respuesta, entre
otros con respecto ala extracci6n de 6rganos en menores de edad vivos y en enfermos
mentales y en relaci6n con la oposici6n de los familiares supervivientes. Tambien
sigue reinando incertidumbre en lo relativo a 1a utilizaci6n de tejidos fetales, a la
selecci6n de receptores y al estatuto del coordinador de trasplantes. Ademas, la
regulaci6n legal conduce a una situaci6n en que no se podra mantener la oferta de
organos al mismo nivel que la demanda.
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