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Laatste Wil proces start: dagvaarding tegen de
Staat der Nederlanden
Na succes in Duitsland en Oostenrijk nu ook in Nederland een proces over het recht op
een menselijk levenseinde in eigen regie
Vrijdag 9 april brengt Coöperatie Laatste Wil (CLW) samen met 33 eisers een dagvaarding
uit tegen de Staat der Nederlanden. Inzet is de vraag of de overheid haar burgers een
menselijk levenseinde in eigen regie mag onthouden. Dagvaarding en procesgang wordt
kracht bijgezet door een langlopende publiekscampagne waaraan tal van bekende
Nederlanders belangeloos meewerken.
Onrechtmatig handelen door Nederlandse overheid
Volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens hebben wij als burger het
recht op zelfbeschikking. Dat recht is onverkort van toepassing op het eigen levenseinde.
We hebben daarmee recht op middelen die een menselijk levenseinde mogelijk maken op
het moment dat we daaraan toe zijn. Die beslissing moeten we samen met onze dierbaren
mogen nemen.
De Nederlandse overheid maakt dit onmogelijk, doordat ze hulp bij zelfdoding strafbaar
stelt, de toegang tot een veilig laatstewilmiddel beperkt, betrokkenen vervolgt en naasten
criminaliseert wanneer zij hulp verlenen. Het zelfbeschikkingsrecht is hiermee een
schijnrecht. Het Laatste Wil Proces wil aan deze misstand een einde maken door de
rechter te laten oordelen dat de Nederlandse overheid onrechtmatig handelt.
Na succes in Duitsland en Oostenrijk nu ook Nederland
Het Laatste Wil proces treedt in de voetsporen van eerdere processen in Duitsland en
Oostenrijk. In Duitsland oordeelde het grondwettelijk hof dat iedereen, ongeacht leeftijd of
ziekte, het recht heeft om het eigen leven te beëindigen. Ook heeft iedereen het recht om
bij levensbeëindiging te worden geholpen door eenieder die hiertoe op vrijwillige basis
bereid is. Deze twee grondrechten acht het Hof fundamenteel. Het Hof is van mening dat
deze rechten ook daadwerkelijk moeten kunnen worden uitgeoefend en dat de overheid
daarvan geen schijnrecht mag maken. In Oostenrijk kwam het grondwettelijk hof aldaar tot
een vergelijkbare conclusie: een beslissing uit vrije wil te sterven moet worden
gerespecteerd. De overheid mag daar niet op ingrijpen. Beide uitspraken zijn in lijn met het
recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, zoals dat ook is vastgelegd in het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Politiek loopt achter feiten aan
Het politieke debat blijft momenteel steken in de vraag wie er wanneer toestemming krijgt
voor een menselijk, zelfgekozen levenseinde. De burger is al veel verder.
Onderzoek en peilingen tonen aan dat een ruime meerderheid van Nederlanders zelf wil
kunnen beslissen over het eigen levenseinde. Nederland wil van toestemming naar
daadwerkelijke zelfbeschikking. Dit mensenrecht moet uitvoerbaar zijn.
Nederland kent de euthanasiewet. Onder strikte voorwaarden mogen artsen ondraaglijk en
uitzichtloos lijden verlichten door actieve levensbeëindiging, maar dat lijden moet wel een
medische grondslag hebben. Het Laatste Wil proces gaat daar niet over. Onderzoek heeft

aangetoond dat een aanzienlijke hoeveelheid burgers een levenseindewens heeft die zijn
oorsprong niet heeft in medische oorzaken. Zij worden door de euthanasiewet niet
geholpen. Bovendien gaat het zelfbeschikkingsrecht verder dan euthanasie als oplossing
voor ernstig medisch lijden. Niet de arts maar de betrokkene zelf beslist.
Opbouw van het Laatste Wil Proces
In navolging van hun Duitse en Oostenrijkse voorgangers hebben 33 individuele eisers zich
samen met de CLW verenigd in het proces tegen de overheid. Zij zetten voor de rechter
uiteen waarom zij voor zelfbeschikking over het levenseinde zijn en hoe de huidige wet- en
regelgeving hen beperkt. Zij voerden gesprekken met psychologen die rapporteerden over
de impact op de eisers van het huidige verbod op hulp bij zelfdoding. De eisers willen dat
de rechter erkent dat hun recht op zelfbeschikking op ontoelaatbare wijze wordt beknot en
dat de overheid onrechtmatig handelt door het verbod op hulp bij zelfdoding onverkort in
stand te laten.
Maatschappelijke acceptatie
De CLW organiseerde voorafgaand aan de dagvaarding een eerste maatschappelijke
(online) dialoog over zelfbeschikking en het recht op een menselijk levenseinde gevoerd.
Daaraan deden 1.300 Nederlanders mee. Ruim 70% bleek vóór een zelfgekozen
levenseinde in eigen regie. De publieke opinie is zowel de wet als het politieke debat
voorbij.
Op 10 april geeft een paginagrote advertentie in de Volkskrant het startsein voor de
landelijke communicatiecampagne. Diverse prominente Nederlanders, onder wie Hanneke
Groenteman, Dick Swaab en Barbara van Beukering, maken zich sterk voor het Laatste
Wil proces en voor legale beschikbaarheid van een veilig laatstewilmiddel.
Coöperatie Laatste Wil
De Coöperatie Laatste Wil is opgericht in 2013 en heeft inmiddels ruim 24.000 leden. Het
belangrijkste doel van de CLW is om binnen wettelijke kaders een veilig laatstewilmiddel te
kunnen verstrekken aan haar leden. Dit doel steunt op een breed maatschappelijk
draagvlak. De CLW organiseert en faciliteert daartoe een maatschappelijke discussie, doet
onderzoek naar maatschappelijke visies op het levenseinde en geeft informatie.

Noot niet voor publicatie:
De CLW nodigt vertegenwoordigers van de media uit voor een digitale persconferentie
op vrijdag 9 april 2021 om 10:00 uur
U kunt deelnemen via deze Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/81663718359
Meeting ID: 816 6371 8359
Bij de bijeenkomst zullen aanwezig zijn: Jos van Wijk (voorzitter CLW), Tim Vis
(strafrechtadvocaat bij Vis & Van Reydt Advocaten) en Sharon Zuurveld (civiel advocaat
bij Blenheim Advocaten) en drie van de eisers in het proces.
Aansluitend kunnen vragen worden gesteld.
Heeft u vragen? Neem contact op met voorzitter Jos van Wijk, josvanwijk@laatstewil.nu,
telefoonnummer 06-53 36 94 64.
Zie voor meer informatie: bijlage Laatste Wil proces

