
Wet toetsing levensbeëindiging op 
verzoek en hulp bij zelfdoding

De vaste commissie voor Justitie is
voornemens op maandag 22 november
1999 van 11.00 tot 17.30 uur een ron-
detafelgesprek te houden over wets-
voorstel 26.691 (De toetsing van levens-
beëindiging op verzoek en hulp bij
zelfdoding en tot wijziging van het
Wetboek van Strafrecht en van de Wet
op de lijkbezorging (Wet toetsing
levensbeëindiging op verzoek en hulp
bij zelfdoding)).
De volgende personen en organisaties
zullen aan het rondetafelgesprek deel-
nemen:
11.00 – 12.15 uur:
– prof. dr. W.W.A. Zuurmond (VU)
– Nederlandse Vereniging voor Ver-
pleeghuiszorg
– prof. Z. Zylicz (medisch-directeur
Palliatief zorgcentrum Hospice Rozen-
heuvel)
– drs. F.P.M. Baar en mevr. P.H. voor
de Poort (voorzitter en bestuurslid Net-
werk Palliatieve Zorg voor Terminale
Patiënten in Nederland)
– (o.v.b. Stichting Nederlandse Hospice
Beweging)
– drs. G. van Brenk (voorzitter Stich-
ting Kuria)
13.15 – 14.30 uur:
– mevr. R. de Valk (voorzitter Toet-
singscommissie)
– R.G.P. Hagenouw en mevr. J.M.
Cuperus-Bosma (wnd. voorzitter en
stafmedewerker Koninklijke Neder-
landse Maatschappij der Geneeskunde)
– P.C. Hildering (Nederlands Artsen
Verbond)
– drs. R. van Bunninghausen (voorzit-
ter Nu’91 Vakbond van Verpleegkundi-
gen)
– dhr. C.J.G. Theeuwes en dhr. W.
Schimmel (voorzitter van vice-voorzit-
ter Landelijke Vereniging van Verpleeg-
huisartsen)
14.45 – 16.00 uur:
– directeur Nederlandse Vereniging
voor Vrijwillige Euthanasie
– dhr. Schellekens (voorzitter stichting
Vrijwillig Leven)
– drs. G. Nieuwenhuis (voorzitter
Nederlandse Patiënten Vereniging)
– Delegatie van gezamenlijke ProLife
organisaties

– RK Bisschoppenconferentie
– prof. dr. ing. Jochemsen en dr. D.
van Bruggen (Deputaten voor corre-
spondentie met de overheid van diverse
kerkgenootschappen)
– Gehandicaptenraad Nederland
16.15 – 17.30 uur:
prof. mr. E.Ph.R. Sutorius (hoogleraar
strafwetenschappen UvA)
– prof. A. van Dantzig (emeritus hoog-
leraar)
– prof. mr. J.A. Legemaate (hoogleraar
Gezondheidsrecht, Instituut Beleid en
Management Gezondheidszorg, Eras-
mus Universiteit)
– prof. Voûte (hoogleraar Kinderge-
neeskunde, UvA).

Kamerstuk 26.691 is – tegen betaling –
verkrijgbaar bij Sdu Uitgevers in Den
Haag, tel. 070-378 9880, fax. 070-
3789783, of te raadplegen via internet
(www.parlement.nl).
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