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Geachte heer Van Wijk en mevrouw De Jong,

Via de medial bereiken het Openbaar Ministerie berichten over het verspreiden van een
middel - door u aangeduid als middel X - door tussenkomst van CLW waarmee, kort
gezegd, leden van uw vereniging in staat worden gesteld hun leven te beëindigen.

Hieruit blijkt dat uw leden op korte termijn over een dergelijk zelfdodingsmiddel zullen
beschikken.

In de op uw website gepubliceerde nieuwsbrief van 14 maart 2018 staat dat ruim 1.000
mensen zich hebben ingeschreven voor de eerste ronde van de inkoopgroepen en dat
het wachten nu is op de kluisjes waarvan de eerste zending eind april bij de leden wordt

afgeleverd. Dit betekent dat de'inkopers'aan de slag gaan met het bestellen van het
"middel X'voor deze eerste groepen. Deze middelen worden besteld door de
zogenaamde'voortrekkers'die de taak op zich hebben genomen om de inkoopgroepen
bijeen te brengen.

In deze brief licht ik toe dat het Openbaar Ministerie een onderzoek is gestart naar CLW
en verzoek ik u dringend de werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken.

Artikel 294 Wetboek van Strafrecht
Hoewel zelfdoding geen strafbaar feit is, is hulp bij zelfdoding dat wél evenals het

verschaffen van middelen daartoe (of het aanzetten tot zelfdoding). Deze feiten zijn als
misdrijf strafbaar gesteld in artikel 294 van het Wetboek van Strafrecht (WvSr). Hulp bij
'Onder meer de door

NRC openbaar gemaakte overeenkomst en het protocol alsmede de
uitzending van Nieuwsuur in van l september 2OL7:https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2190g53cooperatie-laatste-wil-vindt-middel-voor-levensbeeindiging.html.

zelfdoding is alleen straffeloos wanneer deze, gelijk aan levensbeëindiging op verzoek,
wordt uitgevoerd door een arts, deze arts hiervan melding doet en de arts voldoet aan
de in de Wtl (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek) gestelde zorgvuldigheidseisen.
De doelstelling van uw vereniging doorkruist deze wettelijke regeling.
Leden die het middel verstrekken (bijvoorbeeld de 'voortrekkers'), of anderen die de
zelfdoding vergemakkelijken, lopen het risico te worden vervolgd voor overtreding van

artikel 294 WvSr.
Hoewel u, reeds in september 20L7, nadrukkelijk op dit risico bent gewezen door een lid
van uw comité van aanbeveling, mr. W. Anker2 heeft dit niet geleid tot het staken van

uw handelingen. Integendeel, u heeft verdere stappen gezet die het beschikbaar stellen
van een zelfdodingsmiddel medio april mogelijk moeten maken.
Het Openbaar Ministerie heeft de wettelijk taak de rechtsorde strafrechtelijk te
handhaven en is van oordeel dat op dit moment CLW in strijd hiermee handelt. ïk

merk daarbij op dat het in georganiseerd verband faciliteren van deze hulp bij
zelfdoding op zichzelf ook een strafbaar feit kan opleveren (art. 140 sr).

Oproep
Gelet hierop ben ik van oordeel dat u deze strafbare gedragingen (bijeenbrengen van
inkoopgroepen en/of het anderszins faciliteren van verspreiding van middel X en het
geven van instructies hieromtrent) met onmiddellijke ingang dient te staken en mij
binnen één week na dagtekening van deze brief te bevestigen dat u dit zult doen

waarbij u ook publiekelijk zult aangeven (door o.a. publicatie op de voorpagina van uw
website en in antwoorden op vragen van de media) dat u uw werkzaamheden heeft
gestaakt.

Informatieverzoek
Voor nu is voor het Openbaar Ministerie van groot belang dat middel X niet door of via
uw organisatie in omloop wordt gebracht dan wel, als dit al is gebeurd, onmiddellijk uit
de omloop wordt gehaald. Met het oog hierop verzoek ik u binnen een week na heden
de volgende vragen te beantwoorden:

'

Mr' Anker gaf in zijn interview met Nieuwsuur van

1 september 2O!7 aan: "De Hoge Raad is heel
streng geweest en heeft gezegd: iedere gedraging von een burger waordoor de zetfdoding moge1jk
wordt gemookt don wel gemakkelijker, is strafboar. En daor zit je zo op [...] Je zit in Nederlond al
heel snelop de wettekstvon Artikel 294 tid 2: strofbaar is hij die de middeten ter beschikking stelt.
De leden krijgen een probleem."
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Wat is de (chemische) naam van middel X?
Beschikt CLW of een van haar leden over middel X? Zo ja, in welke hoeveelheden en
waar is dit opgeslagen?
Welke ClW-leden hebben zich bij uw organisatie aangemeld als inkoper van middel
X?

Welke ClW-leden maken deel uit van de inkoopgroep?

Afspraak voor overdracht
Voor het overhandigen van de informatie kunt u contact opnemen met officier van
justitie mevrouw J. Beumer via telefoonnummer 088 6995676 of officier van justitie de
heer R. leuken via telefoonnummer 088 6995603.

Civiel
Naast de strafrechtelijke mogelijkheden oriënteert het Openbaar Ministerie zich ook

nadrukkelijk op de civiele mogelijkheden (o.a. de bevoegdheden die het openbaar
Ministerie overeenkomstig 2:20 BW zijn toegekend).
Het Openbaar Ministerie behoudt zich te allen tijde het recht voor vervolging te initiëren
jegens diegenen die de wet overtreden.

Hoogachtend,

H.E. Hoogendijk

