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Coöperatie Laatste Wil is niet langer verdachte:
strafrechtelijk onderzoek stop gezet

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de Coöperatie Laatste Wil (CLW) vandaag laten
weten dat het onderzoek naar de zogenaamde criminele activiteiten door de CLW is
stopgezet. De CLW wordt niet langer van criminele activiteiten verdacht:
•

Het OM heeft geen strafbare feiten geconstateerd

•

En er zijn ook geen aanwijzingen voor het plegen of voorbereiden van strafbare
feiten

Het OM heeft dus erkend dat de CLW geen criminele organisatie is!

Tevreden, niet verrast

De CLW is tevreden dat het onderzoek is gestopt, maar is niet verrast. De reden
hiervoor is dat zij altijd heeft aangegeven binnen de wet te handelen. Het voornemen om
inkoopgroepen te organiseren is na de aankondiging van strafrechtelijk ingrijpen door
het OM gestopt. CLW wenst haar leden niet aan ook maar het kleinste strafrechtelijk
risico bloot te stellen. Het gevolg van het handelen van het OM is dat veel mensen zich
gecriminaliseerd voelen rond hun eigen levenseinde.

De reacties uit de samenleving

De CLW heeft na de actie van het OM:
•

Een overweldigende hoeveelheid steunbetuigingen ontvangen

•

Honderden aanmeldingen van nieuwe leden gekregen. Hierdoor is het ledental
gestegen tot ruim boven de 23.000

•

Duizenden euro’s aan giften ontvangen

Urgente en breed gedragen behoefte wordt zichtbaar

In de reacties op het handelen van het OM is een urgente en breed gedragen behoefte
zichtbaar geworden. Zoals Drion al sinds 1991 bepleitte. Een grote groep mensen,
zowel leden als niet-leden, wil zelf regie over het eigen levenseinde. De wet maakt een
waardige en humane manier in veel gevallen nog onmogelijk.
De CLW blijft zich onophoudelijk inzetten om dit te veranderen. De gebeurtenissen van
de laatste tijd hebben aangetoond, dat zowel leden als niet-leden wensen te beschikken
over een laatste-wil-middel Een toenemend aantal schaft dit ook daadwerkelijk aan. Ook
zonder bemoeienis van de CLW.

De verkrijging van een levenseindemiddel vindt nu ondergronds plaats. CLW vindt dit
ongewenst. Hier moet verandering in komen. CLW vindt dat transparantie en veiligheid
voorop horen te staan.

Aan tafel met de ministers

De CLW wil om tafel om met de betrokken ministeries VWS en J&V. Dit om de wens
rond regie over het eigen levenseinde en zorgvuldige verstrekking van een humaan en
veilig laatste-wil-middel te realiseren. De CLW zal zp spoedig mogelijk bewindslieden
Hugo de Jonge en Ferd Grapperhaus voor gesprekken daarover uitnodigen.

Daarnaast blijft de CLW zich inzetten om het bewustzijn over zelfbeschikking te
vergroten. Dit met als doel om er voor te zorgen dat er onnodig schade en leed wordt
toegebracht aan mensen. Dit door:

•

zorgvuldige en betrouwbare informatie te verstreken over het eigen levenseinde

•

en veilige verkrijgbaarheid van humane middelen te bevechten

Dit vraagt om de erkenning van de nadrukkelijke wens van vele
miljoenen mensen die zelf de regie willen over het eigen levenseinde.
CLW voelt een enorme verantwoordelijkheid, als belangenbehartiger
van deze miljoenen mensen, om haar doelstelling te realiseren.
De geest is uit de fles en gaat er daarom niet meer in terug! Met maar één doel: een
veilige en gecontroleerde verstrekking van een verantwoord laatste-wil-middel mogelijk
maken.

Waar staan wij voor!

Wij zijn er om een doorbraak te realiseren ten aanzien van een humaan werkend
laatste-wil-middel dat op een legale manier verkrijgbaar is. Zodat u uw eigen
levenseinde mag en kan regisseren, zonder toetsing voor- of achteraf door een arts,
begeleider of consulent.

Daar staan wij voor!

Wilt u meer informatie over Coöperatie Laatste Wil? Wilt u een interview aanvragen? Wij
helpen u graag verder! Neem voor meer informatie contact op met:
Petra de Jong

Jos van Wijk

Mobiel: 06-20833494

Mobiel: 06-53369464

E-mail: petradejong@laatstewil.nu

E-mail: josvanwijk@laatstewil.nu
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Postadres:
De Roer 3
3448 XM Woerden
Telefoonnummer: 085-130 16 45
E-mail: post@laatstewil.nu
Website: www.laatstewil.nu
Bankrekening: NL27 RABO 0318 2231 04
Inschrijving KvK: 57531560
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Schrijf u uit voor deze nieuwsbrief.

Steun ons met een gift!

Om de belangen van onze leden te kunnen behartigen
en een doorbraak mogelijk te maken kost geld, veel
geld. Steun onze continue campagne met een extra
gift. Maak uw bijdrage over op NL27 RABO
0318223104. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
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