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Onderwerp: Burgerinitiatief Voltooid Leven

Geachte voorzitter en leden van de Commissie,

Blijkens het verslag 32 513 nr. 18 vergaderjaar 2010-2011 is de commissie
voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van oordeel dat het
Burgerinitiatief Voltooid Leven voldoet aan de door de Kamer gestelde
voorwaarden. Zij stelt de Kamer voor het burgerinitiatief in behandeling te
nemen en in de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie alsmede de vaste
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport een gesprek met de
Initiatiefgroep Uit Vrije Wil te voeren vooral ter verduidelijking van de
maatregelen die haar voor ogen staan. De doelstelling “Legalisatie van
stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten. Dit op hun
uitdrukkelijk verzoek en onder voorwaarden van zorgvuldigheid en
toetsbaarheid” was genoegzaam bekend.

Om helderheid te verschaffen in de te nemen maatregelen is de Wet toetsing
stervenshulp aan ouderen ontworpen. Op verzoek van de Initiatiefgroep
hebben twee van haar leden, de hoogleraren Eugène Sutorius (strafrecht) en
Jit Peters (staatsrecht) in samenwerking met advocate Samantha Daniels de
denkbeelden van Uit Vrije Wil in een wetsontwerp met memorie van
toelichting geconcretiseerd. De uitgangspunten van het burgerinitiatief golden
daarbij als randvoorwaarden. Dit wetsontwerp is geaccordeerd door de
Initiatiefgroep na meerdere malen in de vergaderingen besproken te zijn. Een
exemplaar van deze proeve van een wetsontwerp met memorie van
toelichting gaat hierbij. Daarbij zij opgemerkt dat de vormgeving ervan helaas
nog in een rudimentair stadium verkeert.

Toen het burgerinitiatief op 9 februari 2010 van start ging konden wij niet
bevroeden dat binnen enkele dagen de vereiste 40.000 steunbetuigingen
reeds binnen waren. Toen het burgerinitiatief op 18 mei 2010 aan de
toenmalige voorzitter van de commissie voor de Verzoekschriften en de
Burgerinitiatieven, de heer J.W. Remkes, werd aangeboden, werden daarbij
116.871 steunbetuigingen overhandigd.



Van de Initiatiefgroep Uit Vrije Wil maken deel uit:
Mw. Drs. H. d’Ancona, Mw. Drs. Y. van Baarle, Ir. W. Beekman, Prof. Dr. Mr.
F. Bolkestein, Mw. M.J. Grotenhuis, Prof. Dr. E.V. van Hall, Prof. Dr. J.A.
Peters, Mw. Mr. M. Van Stiphout-Croonenberg, T.P.M. Strengers, Prof. Mr.
E.Ph.R. Sutorius, Prof. Dr. D.F. Swaab, Mw. Mr. A.K. Tellegen, Dr. J.C.
Terlouw, Mw. M.A. Timp-Bouwman en Mr. Paul van Vliet.

U kunt de motivatie van de leden van de Initiatiefgroep alsmede de
basisdocumenten van het burgerinitiatief voltooid leven vinden op onze
website www.uitvrijewil.nu

Woordvoerders namens de Initiatiefgroep Uit Vrije Wil zullen tijdens het
gesprek op woensdag 16 februari a.s. zijn de heren Sutorius en Peters
alsmede ondergetekende. Wij verzoeken u de vertrouwelijkheid van de
proeve van een wetsontwerp met memorie van toelichting in acht te nemen
tot 16 maart a.s.*) wanneer de Initiatiefgroep er mee naar buiten komt.

Met een vriendelijke groet,
Namens de Initiatiefgroep Uit Vrije Wil,

Mw. Drs. Y. Van Baarle,
Initiatiefneemster

Bijlage: Wet toetsing stervenshulp aan ouderen

*) Deze datum is inmiddels verstreken
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