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Vragen van de leden Van der Molen en Van Toorenburg (beiden CDA) aan 
de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en 
Veiligheid over het bericht dat de Coöperatie Laatste Wil een handleiding 
online heeft gezet waarmee het mogelijk is om een leven te beëindigen 
(ingezonden 4 september 2019). 

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de Coöperatie Laatste Wil (CLW) 
een handleiding online heeft gezet waarin namen worden genoemd van 
chemische stoffen waarmee het mogelijk is om een leven te beëindigen?1 

Vraag 2
Wat is uw reactie op het plaatsen van een dergelijke handleiding door de 
CLW? 

Vraag 3
Deelt u de mening dat het naïef is van de CLW om te veronderstellen dat een 
dergelijke handleiding niet buiten de kring van de eigen leden bekend zal 
worden, en dat daarom te verwachten is dat kennis van het «middel X» ook 
breder verspreid zal worden? 

Vraag 4
Bent u bereid om met de CLW in gesprek te gaan om hen ervan te doordrin-
gen hoe ongewenst het verspreiden van een dergelijke handleiding is? 

Vraag 5
Bent u van mening dat het plaatsen van deze handleiding mogelijkerwijs als 
een overtreding van artikel 294 Wetboek van Strafrecht gekwalificeerd zou 
kunnen worden? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 6
Herinnert u zich dat de regering in een eerdere instantie een nadere analyse 
heeft laten uitvoeren naar het handelen van de CLW, omdat dit handelen 
mogelijk strafbaar zou zijn?2 

1 RTL Nieuws, «Coöperatie Laatste Wil zet handleiding voor leden online», 2 september 2019.
2 Kamerstukken II, vergaderjaar 2017–2018, 32 647, nr. 71.
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Vraag 7
Bent u bereid het College van Procureurs-Generaal te verzoeken om opnieuw 
te verkennen of er aanknopingspunten zijn voor het starten van een 
strafrechtelijk onderzoek naar het handelen van de CLW? Zo nee, waarom 
niet?
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