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Van het bestuur
Geachte leden,
SERIE PORTRETTEN.
In deze nieuwsbrief gaan wij in op de diverse kwesties die spelen na ons gesprek
met het Openbaar Ministerie op 26 maart jl. Wij hebben daarover in het eerste
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De reacties van de leden zijn talrijk en zeer uiteenlopend. In de eerste plaats: er
zijn honderden hartverwarmende steunbetuigingen en blijken van materiële en
immateriële steun. Inhoudelijk is er in de meeste gevallen sprake van grote
teleurstelling. Die voelen wij ook diep: zo lang gewerkt aan de goede zaak en dan
op deze manier worden weggezet, dat doet pijn en doet ook geen recht aan waar
we met elkaar voor staan. Natuurlijk zijn er in de reacties ook uitingen van
boosheid en het gevoel door het Openbaar Ministerie te zijn misleid, dan wel
bedreigd (het laatste omdat volgens hen het OM wist dat bij dreiging met
vervolging van individuele leden de CLW activiteiten zou stoppen). En dan zijn er
helaas ook mensen die zo teleurgesteld zijn in de CLW dat ze ons de rug toe
keren.

We weten dat we spreken namens tienduizenden leden en miljoenen
sympathisanten als we hier zeggen dat het maatschappelijke draagvlak voor een
levenseinde in eigen regie en met humane middelen een wens is van velen. Het
kan niet genoeg worden benadrukt (en wordt in de publieke beeldvorming steeds
scheefgetrokken): niet om aan die wens meteen uitvoering te geven, maar omdat
het rust geeft om over een veilig middel te kunnen beschikken ‘voor het geval
dat’. Dit geeft velen lucht om in hun dagelijks leven rust en ruimte te houden om
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aandacht te hebben voor wat hen bezighoudt. Deze werkelijkheid was heel
dichtbij, maar heeft nu een deuk opgelopen. Een aantal mensen voelt zich

Zou u deel willen uitmaken van deze

gekwetst en verraden. Ook daarvoor hebben wij begrip.

portret serie of heeft u meer vragen
graag reactie

Over onze beslissing de inkoopgroepen niet langer te faciliteren het volgende: wij
vinden dat we niet anders konden handelen. Het OM heeft niet alleen ingezet op
strafbare hulp bij zelfdoding, maar ook op onderzoek of de CLW een criminele
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organisatie is. Daarmee opende het OM voor zichzelf de weg naar brede
bevoegdheden voor onderzoek van de organisatie. In het gesprek werd duidelijk
dat het OM zichzelf de ruimte liet om ook individuele leden aan te pakken:
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bestuursleden, inkopers, voortrekkers en leden van de inkoopgroepen. Als CLWbestuur willen wij absoluut niet dat onze leden een reële kans lopen om
strafrechtelijk vervolgd te worden. Met de ruimte die het OM nam, was voor ons
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de grens bereikt. Daar deed het OM nog een stap bovenop door het faciliteren van
inkopen van middel X te benoemen als aanzetten tot zelfdoding, waaraan zware
gevangenisstraffen zijn verbonden.
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Tel.: 085 - 130 1645

deze beslissing niet zijn: op de ledenvergadering van 26 mei aanstaande zullen

Bank: NL27 RABO 0318 2231 04

we bij de gevolgde werkwijze ruim stilstaan en samen met de leden kijken of de

Web: www.laatstewil.nu

mogelijkheden op de afgelegde weg voldoende zijn benut. Ook willen we dan
graag de nieuwe wegen verkennen en met elkaar bezien wat we gaan doen. We
hebben daarvoor een grote zaal gereserveerd in de Jaarbeurs, we gaan ook met
een bedrijf bekijken of we de bijeenkomst life kunnen streamen en we gaan
medezeggenschap (via een eerder online contact) mogelijk maken voor de leden
die niet aanwezig kunnen zijn. Daarover binnenkort meer.
In de periode tot aan de ledenvergadering is het bestuur aan het werk met het
repareren van de schade: er zijn kluisjes besteld en die zijn deels al betaald, er
zijn kosten gemaakt voor de projectleiding, de website, de adviseurs, de
administratie en de bijeenkomsten. Dat alles moet worden opgelost.

Eén ding is voor ons helder: de leden die hebben ingeschreven voor deelname
aan de inkoopgroepen en € 180 hebben betaald, kunnen dit terugbetaald krijgen.
We werken nog uit hoe, want er zijn diverse mogelijkheden en lang niet iedereen
wil zijn € 180 terug. Deelnemers aan de inkoopgroepen krijgen daarover binnen
een week afzonderlijk bericht met meer details.
Lidmaatschapsgelden worden niet terugbetaald. In enkele gevallen hebben
mensen zelf hun betalingen al teruggevorderd en zijn dan geen lid meer. De
mensen die teleurgesteld zijn in het verloop van de afgelopen maand, kunnen hun
lidmaatschap gewoon opzeggen, maar krijgen geen lidmaatschapsgeld terug.
Terzijde: het aantal aanmeldingen en afzeggingen houdt elkaar op dit moment in
evenwicht; we staan op 23.200 leden! Eerlijk is eerlijk: we hebben veel leden
nodig om de doelstellingen te realiseren en in solidariteit met elkaar, bestuur en
leden, te werken aan het realiseren ons doel: eigen regie en een humaan en veilig
middel binnen de wet.

Zeker is dat nieuwe lijnen moeten worden uitgezet, het maatschappelijk
draagvlak moet worden geactiveerd, de politiek en met ons vergelijkbare
organisaties (NVVE, De Einder, De Levenseindekliniek, e.a.) moeten worden
benaderd en acties vanuit de leden en anderen daarbuiten worden bedacht en

opgestart. Dat gaan we gezamenlijk bespreken op de ledenvergadering van 26
mei a.s. Daar zijn creatieve ideeën meer dan welkom. Het kan immers niet zo zijn
dat de wens van zovelen en de verwachtingen die daarover bestaan door de actie
vanuit het OM naar fabeltjesland kan worden verwezen. De CLW wil door,
krachtig, creatief en doelgericht.

Het bestuur,
Jos van W. en Petra de J.
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