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Bisschoppen

André-Joseph Léonard pleit voor palliatieve zorg als alternatief

“Minderjarigen mogen  
geen euthanasie plegen”

Aartsbisschop André-Joseph 
Léonard verduidelijkte gisteren 

het standpunt van de bisschop-
pen over euthanasie. 
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Vanackere draagt macht over 

●●Steven Vanackere heeft gisteren op het kabinet 
van Financiën symbolisch zijn dossiers overgemaakt 
aan zijn opvolgers Koen Geens als minister van Fi-
nanciën en aan Pieter De Crem als vicepremier. De 
eerste kreeg het laatste verslag van de Europgroep, 
de tweede het laatste verslag van de vergadering 
van het kernkabinet.  !"#" ()*+,

De Wever schiet met 
scherp op Peeters

“Hij heeft de kiezer belazerd”

Kris Peeters kreeg gisteren de volle laag 
van Bart De Wever, maar hij schoot even 
scherp terug. !"#" ()*+,

N-VA-voorzitter Bart De Wever 
verwijt Vlaams minister-president 
Kris Peeters (CD&V) dat hij de 
kiezer heeft belazerd “omdat 
hij van de ene dag op de andere 
van mening is veranderd over 
de staatshervorming en omdat 
er geen sprake is van een 
copernicaanse revolutie”. 

alitie te vormen. Men kan de kiezer geen 
twee keer bedotten, een copernicaanse 
revolutie beloven en dan aanvaarden 
wat werd goedgekeurd. Kris Peeters 
heeft zijn discours van de ene op de an-
dere dag aangepast. Men heeft hem aan-
geboden in 2014 als CD&V-boegbeeld te 
worden uitgespeeld en in ruil heeft hij 
een zekere loyauteit aan een toekomsti-
ge regering Di Rupo II aanvaard.”

“Ik laat de copernicaanse revolutie 
niet schieten. Bart De Wever heeft er-
gens een windhaan op een toren gezet. 
Ik ga er dus van uit dat hij met enige ken-
nis kan spreken over windhanen”, rea-
geerde Kris Peeters. 
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�� De inzet bij de verkiezingen in Vlaan-
deren zal voor of tegen de N-VA zijn, zegt 
Bart De Wever in een interview met La Li-
bre Belgique. “Ofwel de drie traditionele 
Vlaamse partijen eventueel samen met 
de groenen in een coalitie trekken. Of-
wel is de N-VA incontournable om een co-

Journalist confronteert  
Léonard met beelden van  
ondraaglijk lijden van baby

�� Een journalist die zijn gesprekspartner confronteert 
met beelden die hij ter plekke op zijn iPad toont. Dat 
hadden we nog niet gezien, maar het gebeurde gisteren 
in Het Journaal. Na afloop van de persconferentie die 
aartsbisschop Léonard hield over de uitbreiding van de 
wet op euthanasie tot minderjarigen, had VRT-journa-
list Tim Verheyden een interview met de kerkleider. Ver-
heyden haalde zijn iPad boven met beelden van een uit-
gemergelde, doodzieke baby. Hij wees erop dat de moe-
der wel euthanasie had willen laten toepassen en vroeg 
de aartsbisschop of het kind in zo’n geval niet uit zijn lij-
den verlost had moeten kunnen worden.

“Na zo’n persconferentie krijg je meestal enkele obli-
gate quotes”, zegt Tim Verheyden. “Ik wilde de aarts-
bisschop confronteren met een concreet geval. Hij had 
het niet verwacht en leek even geschrokken. Ik heb het 
niet gedaan om het e!ect, maar om te zien of hij nog 
hetzelfde zou zeggen.”

De aartsbisschop bleef bij zijn standpunt dat pallia-
tieve sedatie wel kan, maar euthanasie niet. 
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Léonard kijkt bedrukt wanneer hij het beeld van 
een moeder met lijdend kind bekijkt. !"#"-% ./#

�� Dat standpunt heeft aartsbisschop An-
dré-Joseph Léonard vertolkt naar aanlei-
ding van de hoorzittingen die in de Ver-
enigde Senaatscommissie Justitie en So-
ciale Aangelegenheden over de wetsuit-
breiding plaatsvinden.

De aartsbisschop herinnerde er aan 
dat de Bisschoppenconferentie in 2002 
de sterkste reserves heeft uitgesproken 
over de depenalisering van euthana-
sie. Léonard pleitte voor palliatieve 
zorgen als alternatief. “Eerst en 
vooral omdat we vandaag over 
uitstekende palliatieve zorgen be-
schikken en omdat we bij intens 
en hardnekkig lijden, als laatste 
redmiddel, nog een beroep kun-
nen doen op sedatie (kalme-
ringsmiddel, red.), voor zover 
dat strikt noodzakelijk is.”

Bij een wetsuitbreiding naar 
minderjarigen plaatsen de bis-
schoppen bedenkingen. Ze 
vinden het vreemd dat minder-
jarigen in belangrijke domeinen 
wettelijk onbekwaam beschouwd 
worden, zoals bij trouwen, maar toch 
wettelijk zouden kunnen beslissen “zich 
te laten sterven”.  Bovendien vinden ze 
het riskant om via een wilsverklaring of 
levenstestament op lange termijn ande-
ren de mogelijkheid te geven om  in de 
plaats van een demente te beslissen tot 
euthanasie over te gaan. Léonard vroeg 
zich af of zo’n beslissing wettelijk te 
verenigen is met een rechtsstaat. 

“Een en-enverhaal”
In een reactie 

op de verkla-
ringen 

De Belgische bisschoppen 
verzetten zich tegen 
het voorstel om de 
euthanasiewet van 2002 

uit te breiden naar minderjarigen 
en dementerenden. Ze blijven 
palliatieve zorg naar voren 
schuiven als alternatief.

van de bisschoppen zei senator Jean-
Jacques De Gucht (Open Vld) dat men 
vanuit “bepaalde hoek” een onderscheid 
maakt tussen palliatieve zorgen en eutha-
nasie.  “Eigenlijk is het een en-enverhaal 
in plaats van een of-verhaal. Ik denk dat 
dit debat moet gaan over de keuze, over 
de vrijheid om zelf te beslissen.” 

Volgens senator Rik Torfs (CD&V) is het 
best mogelijk om aan de ene kant te inves-
teren in palliatieve zorg en aan de andere 
kant juridisch voor een zekere uitbreiding 
in de richting van minderja-
rigen te zorgen. 

“Op voorwaarde dat alle garanties er zijn 
én dat mensen kunnen kiezen.”

“Niet bij psychisch lijden”
Intussen lijkt er in de Senaatscommis-

sie, aan Vlaamse kant, een brede meer-
derheid te groeien om een consensus-
tekst te schrijven over de uitbreiding 
van euthanasie naar minderjarigen. Het 
was Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 
die aandrong om naast de hoorzittingen 
tevens het politieke debat op te starten, 
zodat het wetgevend werk vorm kan krij-
gen. Sp.a, N-VA, Groen en CD&V waren 
voor deze werkwijze gewonnen. Rik Torfs 
voegde er wel aan toe dat ervoor gezorgd 
moet worden dat euthanasie voor min-

derjarigen niet zou mogen gelden we-
gens ondraaglijk psychisch lijden. “In 

dat geval zouden we meewerken 
aan zelfdoding, iets wat we met 
alle middelen trachten te bestrij-
den.”

Vorig jaar werden 1430 eutha-
nasiegevallen geregistreerd. Het 
ging om volwassen die voor eu-
thanasie hadden gekozen. Uit 
de euthanasierapporten van de 
Federale Controle- en Evaluatie-
commissie blijkt dat euthanasie 
wegens psychisch lijden uitzon-
derlijk is. Van alle gerapporteerde 
gevallen in de periode 2002-2009 
lag een uitzichtloze toestand van 

aanhoudend en ondraaglijk psy-
chisch lijden aan de basis van hoog-

uit 2%, schrijft het gezondheidsma-
gazine Bodytalk. 
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Groen wil 
schandaal rond 
Dexia helemaal 
uitspitten

Het ACW is bereid om 
de documenten van 
zijn omstreden deal 
met Bel!us voor te 

leggen aan het parlement. 
De partij Groen vindt de focus 
op ACW veeleer een politiek 
manoeuvre en wil antwoorden 
over alle losse eindjes in het 
Dexiaverhaal. “N-VA en Open 
Vld voeren een hypocriet 
toneeltje op”, luidt het.

“N-VA en Open Vld zijn hypocriet”

Volgens Almaci was de bijzonder commissie over Dexia eind 2011 een 
schijnvertoning. “Eén grote doofpot”, zegt ze. !"#"$% &'"#" ()*% )(  +),-.

�� De mist rond de commerciële deal 
tussen het ACW en de staatsbank Bel-
fius deed deze week de kop van minis-
ter Steven Vanackere rollen. Dat ont-
slag belette niet dat de oppositie én 
regeringspartner Open Vld om meer 
opheldering bleven schreeuwen. 

Het ACW beloofde gisteren dat 
het parlement achter gesloten deu-
ren inzage krijgt in de details van de 
deal die het ACW sloot met Belfius 
Bank. Maar dat volstaat absoluut 
niet voor oppositielid Meyrem Alma-
ci (Groen). “Wat een gedoe om 110 
miljoen euro, terwijl er over de 1,5 
miljard die verloren ging bij de Ge-
meentelijke Holding (GH) en de 10 
miljard euro belastinggeld die we in 
Dexia stopten met geen woord meer 
wordt gerept. We hebben geen on-
derzoekscommissie nodig over het 
ACW alleen, maar over het héle Dexi-
aschandaal. Er blijven zoveel vragen 
over en wij willen die zaak tot op het 
bot uitspitten.”

elkaar vast in dit dossier. Daarom is 
dit een zaak voor de Kamer.”

Open Vld-Kamerlid Luk Van Bie-
sen voelt zich nog minder aangespro-
ken door Almaci’s kritiek. “Ik speel 
helemaal geen toneel. Ik vind het 
niet ethisch dat het ACW een vergoe-
ding krijgt voor zijn winstbewijzen in 
Dexia, terwijl die bank gered moest 
worden door de belastingbetaler. 
Door daar klaarheid over te vragen, 
doe ik mijn job als parlementslid. 
Maar het heeft geen zin om de hele 
Dexiageschiedenis opnieuw op te ra-
kelen. Het is flauw van Almaci dat ze 
alles nu op een hoop gooit. Er waren 
twee jaar geleden geen elementen 
die een parlementaire onderzoeks-

commissie naar Dexia rechtvaardig-
den. Die zaak is wel onderzocht in 
een bijzondere commissie. En daar 
zijn antwoorden uitgekomen.”

Dat laatste betwist Almaci met 
vuur. “Die commissie was één gro-
te doofpot. De verantwoordelijken 
konden er komen vertellen wat ze 
wilden, omdat ze niet onder ede 
stonden. Premier Leterme weigerde 
te komen, er waren massa’s tegen-
strijdige verklaringen. En sommige 
politiek gevoelige conclusies van de 
onafhankelijke experts werden bot-
weg geschrapt. Nochtans mochten 
die experts als enigen de geheime 
documenten inkijken.”
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“Wat een gedoe 
over 110 miljoen, 
terwijl over de 1,5 
miljard van de 
Gemeentelijke 
Holding en de 10 
miljard van Dexia 
niet wordt gerept.”
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“N-VA en Open Vld daarentegen 
spelen hypocriet toneel. Ze trekken 
alle registers open tegen het ACW, 
maar in de Vlaamse regering houdt 
N-VA een onderzoekscommissie 
naar de rol van de GH in Dexia te-
gen. Ook Open Vld, dat in Vlaan-
deren nochtans in de oppositie zit, 
heeft tegengestemd. Maar ze had-
den natuurlijk politieke vertegen-
woordigers in Dexia en de GH die ze 
blijven beschermen. Daarom hebben 
zij in het federaal parlement ook al 
een parlementaire onderzoekscom-
missie naar Dexia tegengehouden, 
samen met CD&V en sp.a.”

Doofpot
“Dit is een schijnmanoeuvre van 

Almaci”, reageert N-VA-fractielei-
der Jan Jambon. “Ik begrijp niet 
waarom ze de oppositie wil verde-
len. Wij vragen samen met Groen 
een onderzoekscommissie naar de 
volledige Dexiazaak in het federaal 
parlement, ook naar de rol van de 
GH. Op Vlaams niveau kunnen we 
maar één stukje onderzoeken. Dat 
heeft geen zin, want alles hangt aan 
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