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VERSLAG
van de algemene ledenvergadering (ALV) van de Coöperatie Laatste Wil (CLW)
gehouden op 10 juni 2017 in Utrecht
Aanwezig
172 leden (52 leden hebben bericht van verhindering gegeven)
Bestuur:
Jos van Wijk, voorzitter
Petra de Jong, penningmeester
Patricia Koster, lid (na benoeming volgens agendapunt 3f)
Verslag
Jaap van Riemsdijk
1. Welkom en openingsvraag
Jos van Wijk, voorzitter van het bestuur, heet allen welkom en stelt het bestuur en de
notulist voor. Het aantal leden van de CLW is sinds de laatste ALV gestegen van 2929 naar
3282. Van hen wonen 81 leden in 17 verschillende andere landen. Het gaat om naar elders
vertrokken Nederlanders van wie sommigen inmiddels een andere nationaliteit hebben.
De voorzitter inventariseert de verwachtingen waarmee men naar deze ALV is gekomen:
a. - Informatie over adressen waar laatstewilmiddelen verkrijgbaar zijn.
b. - Contacten met gelijkdenkenden.
Bij binnenkomst zijn stickers uitgereikt. Degenen die een rode sticker dragen, zoeken
informatie over laatstewilmiddelen: soorten, hoe te verkrijgen en te bewaren. Degenen met
een groene sticker kunnen deze informatie geven. Het bestuur hoopt op interactie vanuit de
gedachte dat een coöperatie gebaseerd is op het principe “voor en door de leden”. Het
wettelijke verbod van hulp bij zelfdoding maakt dat de CLW zich als organisatie moet
beperken tot het verstrekken van algemene informatie. Hiertoe behoort ook het wijzen van
wegen van verkrijgbaarheid van middelen in het buitenland (De Chinaroute).
c. - Informatie over de stand van zaken rond de door de CLW beoogde “proeftuin” met
laatstewilmiddelen, ook in relatie tot de plannen van de NVVE op dit gebied.
d. - Informatie over wat leden zelf kunnen bijdragen tot verwezenlijking
van de doelstellingen van de CLW.
Coöperatie Laatste Wil, De Roer 3, 3448 XM Woerden
KvK nummer: 57531560
Bank: NL27 RABO 0318 2231 04

website: www.laatstewil.nu
mail: post@laatstewil.nu
tel.: +31 6 225 76 007

2

e. - Informatie over een testmogelijkheid van laatstewilmiddelen.
De voorzitter zegt toe dat een en ander tijdens deze vergadering aan de orde zal komen.
Wat de testmogelijkheid van laatstewilmiddelen betreft heeft het bestuur contact met een
laboratorium dat hiertoe bereid is. Er wordt onderhandeld over de kosten. De CLW
onderzoekt de juridische implicaties. Informatie volgt zo spoedig mogelijk. Een lid laat weten
een test in Spanje te hebben laten doen. Hij zal het bestuur daarover informeren.
2. Voorzitter Jos vertelt: Sinds de laatste keer dat wij elkaar zagen ...
a. Organisatie CLW
Het vertrek van Gert Rebergen als secretaris van de CLW in 2016 heeft geleid tot
organisatorische aanpassingen. Nieuwe mensen zijn bereid gevonden op vrijwillige basis
taken uit te voeren. Zeventien vrijwilligers zorgen ervoor dat de dagelijkse gang van zaken
binnen de CLW goed loopt. Daarnaast zijn er tientallen vrijwilligers actief in commissies,
werkgroepen en met huiskamerbijeenkomsten. Het bestuur is allen zeer erkentelijk. Er
worden nog vrijwilligers voor het taakveld communicatie gezocht. Het is de bedoeling meer
aandacht te besteden aan zowel interne als externe communicatie.
b. Proeftuin
Tijdens de vorige ALV en in huiskamerbijeenkomsten is van gedachten gewisseld over kaders
voor de proeftuin zoals een leeftijdsgrens (indien noodzakelijk voor acceptatie), eventuele
uitsluitingsgronden en veiligheidsvoorschriften voor het verkrijgen en bewaren van
laatstewilmiddelen. In 2016 vond een ledenraadpleging plaats. Gert Rebergen heeft die
uitgewerkt en erover gerapporteerd. Zie bijlage bij het verslag van de ALV d.d. 28-05-2016.
De uitkomsten zijn besproken met overheid, politieke partijen, de NVVE, de Einder en Exit
International; dit is de organisatie van Philip Nitschke en zijn vrouw Fiona Stewart, bekend
van het “Peaceful Pill Handbook”.
Met ambtenaren vond constructief overleg plaats over de proeftuin. Zij werden echter wat
terughoudend toen het (inmiddels demissionaire) kabinet het plan lanceerde om een wet te
entameren voor mensen met een voltooid leven. Dat plan is gebaseerd op de
hulpverlenersroute, terwijl de CLW zich richt op de autonome route.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur blijft streven naar realisering van de proeftuin en
mogelijkheden zoekt om binnen het huidige bestel een weg daarvoor te vinden. Een lid wijst
op de parallel met het beleid van de overheid inzake het gedogen van drugs en de destijds
georganiseerde proeftuin met methadon. De voorzitter antwoordt dat de CLW deze insteek
heeft ingebracht en zal blijven benadrukken.
De NVVE zet de door haar beoogde proef met de hulpverlenersroute vooralsnog stop en
heeft toegezegd de CLW te steunen met de proeftuin volgens de autonome route.
c. Actuele activiteiten
Onderzocht wordt of laatstewilmiddelen in eigen beheer kunnen worden geproduceerd of
geïmporteerd. De CLW hield een expertmeeting met apothekers en toxicologen. De huidige
wet- en regelgeving vormt een belemmering. Strafrechtelijke consequenties moeten onder
ogen worden gezien. Een aantal leden verklaart zich bereid tot burgerlijke
ongehoorzaamheid om het doel te bereiken. Als een legaal opgezette proeftuin uitblijft,
overweegt de CLW met leden de grenzen van de wet op te zoeken/te overschrijden.
Enkele leden melden zich bij het bestuur met hun expertise op het gebied van grondstoffen
(in buitenland bestellen en in Nederland bewerken tot eindproduct) en klinische chemie.
Genoemd worden verschillende opties om het leven te beëindigen, met planten, stoffen en
medicijncombinaties. Het bestuur staat buiten de vergadering open voor waardevolle tips,
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maar adviseert grote voorzichtigheid te betrachten en niet af te wijken van beproefde
methodes. Desgevraagd laat de voorzitter weten dat ook het bezit van middelen waarmee
dieren inslapen, illegaal is. Gert Rebergen, die veel onderzoek heeft gedaan, waarschuwt
nadrukkelijk voor vele in omloop zijnde fabeltjes over werkzaamheid van bijvoorbeeld
plantenextracties en slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen en spierontspannende middelen.
3. Formele stukken en ALV-besluiten
a. Verslag ALV d.d. 28-05-2016 (rondgestuurd)
Het verslag van de ALV d.d. 28-05-2016 wordt goedgekeurd en geeft geen aanleiding tot
opmerkingen. Op alle relevante punten wordt tijdens deze vergadering teruggekomen.
b. Jaarrekening 2016 (rondgestuurd) en décharge
Petra de Jong, penningmeester van de CLW, geeft een toelichting en biedt gelegenheid
vragen te stellen. Het jaar is afgesloten met een verlies van 4.227, -- Euro (voor belasting).
Het verlies is veroorzaakt door toegenomen kosten en in 2016 betaalde BTW. Sinds 1 april
2016 is de CLW geen BTW meer verschuldigd.
Over de laatste zin op bladzijde 6 inzake het werkkapitaal wordt opgemerkt dat deze zin
beter halverwege bladzijde 6 kan worden geplaatst, direct onder de tabel over het
werkkapitaal. Dit is al afgestemd met accountantsbureau Kappenberg Accountancy & Advies,
dat voor de aldus aangepaste versie inmiddels de samenstellingsverklaring heeft afgegeven.
De RvT heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd. Bij acclamatie stelt de ALV haar vast en
verleent décharge aan RvT en bestuur.
c. Begroting 2017 met schriftelijke toelichting (rondgestuurd)
De penningmeester geeft een toelichting en biedt gelegenheid vragen te stellen.
- Vraag: wat wordt bedoeld met de uitgavenpost “reis-/parkeerkosten” en “verblijfskosten”?
Antwoord: de kosten die bestuursleden en andere vrijwilligers moeten maken om hun
activiteiten voor de CLW te kunnen verrichten.
- Vraag: wat wordt bedoeld met de uitgavenpost “verzekeringen”?
Antwoord: een aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur en een
ongevallenverzekering voor alle vrijwilligers.
De begroting bevat een voorstel tot verhoging van de contributie, noodzakelijk om de
plannen van het bestuur zoals opgesomd in het Vierpuntenplan (zie agendapunt 3 e.), te
kunnen realiseren. Het voorstel zal daar besproken en in stemming gebracht worden.
De RvT heeft de begroting 2017 goedgekeurd. Bij acclamatie stelt de ALV haar vast.
d. Meerjarenbegroting 2018-2020 met schriftelijke toelichting (rondgestuurd)
De ALV vindt één keer per jaar plaats, als de jaarrekening van het voorafgaande jaar gereed
is. Daardoor wordt de begroting van het nieuwe jaar pas laat aan de ALV voorgelegd. Om
aan dit manco tegemoet te komen is gestart met een meerjarenbegroting.
De penningmeester geeft een toelichting en biedt gelegenheid vragen te stellen.
- Vraag: waarom is er maar 10.000,-- Euro begroot voor opzet en uitvoering proeftuin?
Antwoord: het bestuur gaat ervan uit dat het grootste deel van de kosten voor rekening
komt van de overheidsinstantie(s) waarmee zal worden samengewerkt.
De RvT heeft de meerjarenbegroting goedgekeurd. Bij acclamatie stelt de ALV haar vast.
e. Vierpuntenplan (rondgestuurd)
Van gedachten wordt gewisseld over het Vierpuntenplan waarin het bestuur voorstelt dat de
CLW zich in de nabije toekomst richt op:
1. samenwerking in het kader van het kabinetsvoorstel voltooid leven (inclusief proeftuin);
2. verdere verkenning van eigen productie of import van laatstewilmiddelen;
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3. beïnvloeding van de publieke opinie;
4. versterking van de interne organisatie.
De voorzitter licht een en ander toe. Op een aantal aspecten wordt teruggekomen in de na
de pauze te houden werkwinkels. De leden kunnen daarbij meedenken en meepraten.
Bij acclamatie keurt de ALV het Vierpuntenplan goed.
Onder verwijzing naar de passage “Financiën 2017 - toelichting” in de begroting 2017 zet de
voorzitter uiteen dat de CLW voor uitvoering van het Vierpuntenplan over meer financiële
middelen zou moeten beschikken. Een lid doet de suggestie dat alle bij de ALV aanwezige
leden gezamenlijk de vergaderkosten betalen. Het bestuur waardeert deze geste, maar vindt
het onjuist de in het algemeen belang gehouden ALV alleen te laten betalen door de
aanwezigen. Het zou bovendien een drempel kunnen opwerpen om de ALV bij te wonen.
Het bestuur stelt voor de contributie met ingang van 2017 te verhogen van 7,50 naar 15,-Euro per jaar. De voorzitter maakt de kanttekening dat leden voor wie dit bedrag te hoog is,
vermindering kunnen aanvragen, zoals tot nu toe ook al mogelijk was.
Bij acclamatie keurt de ALV de contributieverhoging van 7,50 naar 15,-- Euro per jaar goed.
Desgevraagd zegt de voorzitter dat donaties welkom blijven en dat de inmiddels traditionele
“collecte” na afloop van de ALV ook deze keer -met alvast veel dank- zal worden gehouden.
f. Benoemingen bestuur en Ledenadviescommissie (notitie rondgestuurd)
- Bestuur
De RvT draagt Patricia Koster, antropoloog, aan de ALV voor ter benoeming tot lid van het
bestuur. Zij heeft het afgelopen jaar informeel met het bestuur “meegedraaid”. Patricia stelt
zich voor en vertelt over haar ervaringen. Ze deed veel kennis op door de coördinatoren van
de huiskamerbijeenkomsten te begeleiden. Patricia heeft bewondering en verwondering
ervaren. Bewondering voor het feit dat de leden van de CLW hun nek durven uitsteken en
(positieve) verwondering, omdat zo velen bereid zijn daarin ver te gaan. Patricia heeft grote
waardering voor alle inspanningen binnen de CLW en wil graag een bestuurlijke bijdrage
leveren.
- Ledenadviescommissie (LAC)
De LAC geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over beleidsaspecten.
Het bestuur draagt Joke Luken en Digna de Regt aan de ALV voor ter benoeming tot lid van
de LAC. Joke en Digna stellen zich voor. Joke was werkzaam in het onderwijs. Zij is actief bij
het organiseren van bijeenkomsten in Noord-Holland. Digna werkte eveneens in het
onderwijs en komt uit Brabant. Zij heeft nog geen activiteiten voor de CLW verricht, maar is
sterk gemotiveerd om zich te gaan inzetten.
De LAC zoekt meer leden. Het bestuur roept kandidaten op. Pien Kuiper heeft belangstelling.
De statuten schrijven bij personen een schriftelijke stemming voor. De leden Joke Versnel en
Eric van Vught fungeren als stemcommissie. Uit de stembriefjes, die in de pauze worden
geteld, volgt dat door de ALV worden benoemd:
- Patricia Koster: tot lid van het bestuur (148 uitgebrachte stemmen, 144 voor en 4
blanco stemmen). Zij neemt plaats aan de bestuurstafel.
- Joke Luken: tot lid van de LAC (148 uitgebrachte stemmen, 148 voor).
- Digna de Regt: tot lid van de LAC (148 uitgebrachte stemmen, 127 voor en 21 blanco
stemmen).
4. De voorzitter introduceert de werkwinkels die na de pauze zullen plaatsvinden.
Coöperatie Laatste Wil, De Roer 3, 3448 XM Woerden
KvK nummer: 57531560
Bank: NL27 RABO 0318 2231 04

website: www.laatstewil.nu
mail: post@laatstewil.nu
tel.: +31 6 225 76 007

5

PAUZE
5. Rapportage werkwinkels
Plenair blikken de leiders van de drie werkwinkels terug met een korte samenvatting.
- Werkwinkel 1: Het smaakt naar meer … Hoe krijgen we de proeftuin op smaak?
Petra de Jong leidde deze werkwinkel. Zij heeft aan de hand van cijfers uit de derde evaluatie
van de Euthanasiewet (WTL) de wettelijke mogelijkheden van euthanasie/ hulp bij
zelfdoding globaal doorgenomen en aandacht gevraagd voor de knelpunten. Tot nu toe is er
altijd afhankelijkheid van een arts. Dat wil de CLW doorbreken met het introduceren van de
autonome route voor iedereen van 18 jaar en ouder. De proeftuin kan een aanzet tot
acceptatie daarvan geven. Van gedachten werd gewisseld over het “op smaak brengen van
de proeftuin”. Petra denkt dat de tijd rijp is voor de proeftuin, nu in onze samenleving steeds
meer mensen voorstander zijn van een zelf gekozen levenseinde in geval van voltooid leven.
De druk van deze groeiende groep vormt voor de overheid een probleem. De proeftuin kan
helpen een oplossing te vinden. Blijft de proeftuin uit, dan kan burgerlijke
ongehoorzaamheid volgens Petra op maatschappelijke goodwill en succes rekenen.
Een lid informeert waarom de CLW 18 jaar als grens hanteert, terwijl euthanasie ook door
16- en 17-jarigen kan worden gevraagd. De voorzitter laat weten dat de CLW hiervoor
doelbewust heeft gekozen. Vanaf 18 jaar is iemand meerderjarig en valt allerlei rechten toe.
Dat zou dus ook voor het eigen levenseinde moeten gelden. Bij euthanasie gaat het altijd om
een verzoek dat al dan niet gehonoreerd wordt.
Desgevraagd verklaart Petra geen voorstander te zijn van opheffing van de CLW door
overdracht van het gedachtegoed aan de NVVE. De CLW ontleent haar bestaansrecht aan de
exclusieve focus op de autonome route en het legaal verkrijgen van laatstewilmiddelen. De
NVVE houdt zich veel breder bezig met keuzemogelijkheden aan het einde van het leven.
Een luis in de pels werkt vaak goed!
- Werkwinkel 2: Een gegarandeerd einde … 7 stappen in de autonome route
Patricia Koster leidde deze werkwinkel. Zij heeft aan de hand van de rondgestuurde
gelijknamige notitie de zeven stappen besproken die gezet zouden kunnen worden om het
traject van levenseindebesluit tot en met het afscheid na de dood zorgvuldig te doorlopen.
De deelnemers konden zich in het algemeen vinden in dit stappenplan. Sommigen hebben
het hier en daar als wat bureaucratisch ervaren. Ook werd de behoefte uitgesproken aan
een kortere versie voor degenen die over een laatstewilmiddel beschikken en dat zonder
betrokkenheid van anderen en procedures/rituelen willen gebruiken.
Ter sprake kwam orgaandonatie. Bij euthanasie bestaat hiervoor een protocol. De
combinatie van orgaandonatie en autonoom sterven met een laatstewilmiddel geeft
complicaties waarin nog niet is voorzien.
- Werkwinkel 3: Bruisende gesprekken tussen CLW-leden
Joke Luken leidde deze werkwinkel. Zij maakt melding van inspirerende gesprekken waarin
suggesties werden gedaan om de CLW te promoten. Zo zijn genoemd het creëren van een
telefonisch aanspreekpunt voor individuele contacten en het organiseren van
voorlichtingsbijeenkomsten. Zoals uit de rondgestuurde notitie “CLW-presentaties in NoordHolland” blijkt, heeft een huiskamerbijeenkomst geleid tot het organiseren van 15
succesvolle presentaties om niet-leden te informeren. Dit initiatief wordt van harte
aanbevolen. Er komt in Noord-Holland ook een themabijeenkomst voor leden.
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6. Rondvraag en sluiting
Aan het begin van de rondvraag peilt de voorzitter of de ALV voldeed aan de
geïnventariseerde verwachtingen. Hierop wordt positief gereageerd. Wel wordt betreurd
dat de CLW geen adressen van leveranciers van laatstewilmiddelen kan verstrekken in
verband met de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding. Een lid wil graag meer weten over
houdbaarheidsdata van middelen. Een ander lid heeft behoefte aan een overzicht van
werkende en niet-werkende stoffen. Voor concrete informatie en adressen kan het bestuur
alleen verwijzen. Leden van de NVVE kunnen het besloten (alleen voor leden toegankelijke)
deel van de NVVE-website raadplegen voor adviezen over doeltreffende laatstewilmiddelen.
Consulenten van de NVVE kunnen daarbij behulpzaam zijn. In het “Peaceful Pill Handbook”
van Philip Nitschke, waarvan een Nederlandse vertaling in voorbereiding is, zijn betrouwbare
adressen te vinden waar middelen besteld kunnen worden. Daarnaast wordt geadviseerd
binnen de CLW individueel te rade te gaan bij leden die over meer kennis beschikken.
Desgevraagd gaat het bestuur nader in op het door leden zelf uitdragen van de missie van de
CLW. In 2016 is begonnen met (het stimuleren van) presentaties en artikelen. De in
werkwinkel 3 besproken activiteiten in Noord-Holland waren een groot succes en verdienen
navolging in andere regio’s. Het bestuur wil initiatieven graag faciliteren. Flyers en andere
documentatie zijn beschikbaar.
Het bestuur roept alle leden op in hun directe omgeving aandacht te vragen voor (het
lidmaatschap van) de CLW en zo mogelijk huiskamerbijeenkomsten te organiseren. Eerdere
huiskamerbijeenkomsten kregen veel waardering. Verwezen wordt naar het door de CLW
uitgegeven bulletin “Tips voor het opzetten van een huiskamergesprek”(zie bijlage bij dit
verslag). De CLW kan ondersteuning bieden en bijvoorbeeld leden uit het betreffende
postcodegebied berichten over nieuwe huiskamerbijeenkomsten.
Vragen en opmerkingen van leden:
- Een lid van de CLW heeft zijn lidmaatschap van de NVVE opgezegd, maar denkt op grond
van het tijdens deze ALV besprokene, daaraan geen goed te hebben gedaan. Hij vraagt of
een gecombineerd lidmaatschap van NVVE en CLW kan worden aangeboden.
Het bestuur laat weten voorkeur te hebben voor volledige zelfstandigheid. Hiermee wordt
ingestemd.
- Een lid heeft gemerkt dat bespreking van het “7-stappen plan” emoties bij haar opriep.
De voorzitter denkt dat anderen dit herkennen en dankt voor het delen van deze gedachte.
- Een lid draagt voor uit eigen werk:
Naar de autonome route
zijn de barricades groot.
Maar als rebelse babyboomers
vechten wij tot onze dood
Met waardering voor deze toepasselijke woorden sluit de voorzitter de vergadering en dankt
allen voor hun aanwezigheid en inbreng.
------------------------------------------De CLW heeft na afloop van deze ALV een bedrag van 681,90 Euro aan giften ontvangen.
JvR/ 21-06-2017
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