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DEBAT OVER HULP BIJ ZELFDODIt'-lG
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De TWeede Kamer debatteer e woensdag over het kabinetsplan om hulp bij zelfdoding bij voltooid leven te

legitimeren, Een concreetwetsvoorstel is ernog niet, dus een beslissing hoefde niet te vallen, In afwachting
daarvan betrekken alle partijen hun stellingen en deelt de Kamer zich op in drie kam pen.

Fotu Bart Maat / ANP

Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie en zijn collega Edlth Schippers van Volksgezondheid tijdens het debat.
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'Er i ni t eel1 plic 1t
om te leven'

'Zo 1<011 hij nog wel
twi tigjaardoor'

'Medemensen niet
prijsgeven aan de dood'

onnan Hen k Krol van SOPlus wa, e meest betrolc·
ken dee lneme r aan h et debat. Was hij het een s met de
spre kers, dan zat hij d r iftig te knikken en metzi jn vin·
ger te wijzen. 'Goed punt',leekhfj daar mee te willen
zeggen. Krol. die ouderen exd sief als kie zersdoelgroep
heeft. steu nt het ka bll1eLSSlandpllnt volmondig.
Naru urli jk heeft ook hij wal kan rrt'ke n III gen, want het gaat
om een ka binetsstandpun t op hoofdlIJnen. Hij vindt, m et
Groe nLi nks, dat d~ Slerv 'ns huJpbegeleider d ie hel kab in t
wil inrrod ucerefl een art moet zij n. Hel kabine t g t over die
functie nog met 'hel veld' ove rleggen.
00 WD. D66. GroenUnks en PvdJ\ steunenhet kabinet vol
mo ndig.Zij leggen de nJdruk op hel individuele ze l lb~ sch i k·
kingsrech Pia Dijkslra van 056 'Het is ruetaanandere.n om
le bepalen of het leve n van iemand n ogwaardevol is. , l Is
aa n ctie p rsoon zelf. Er is nIer e n plicht om re leven.'
PvdA'er Agnes Wo lhelt ' f{t'L gaar erom datde mensen die
hun eigen autonomie en regie \ 'tUen houden, niet al Ie rl e.i b .
lero m ringel lVordfO opgelegd waardoor ze moeten blijven
lijden ttllw ijl ze zeH dewaardevan h r leven kwijt zijn.'
De Pvd heeft ook een kan ttekening. De partij isemog niel
Uil of e reen leeftijdsgrens moel kom~n voor h ulp bij zelf·
dodmg vanwege volrooid leven. Her kabinet noemt ge n Iee{·
tijdsgrens, maM wil ' en nieuw systeem beperken tot men·
se ie en bepaalde leeftijd 11 hbeJl bereikt'.

wen.p trekken hier 'iamen op. Ze po seren a ls twiJfe·
laars, maar zijn eigenlijk regen. Dal gaolf ubtiel. 'De
omwikkeling van d eprakti jk', z~ p'er Re ns k LeIJ'
t n.'laat ,jen dat deeulhan !tiewel veel ruimte laa t
voor ba rmharrigheid en het rec h t 0 zelfbesch ikki ng. Het
lijkt o ns verstandig dele ontw ikkel ing door te late n gaan en
niel in de waagschaal (elaten stE'l!en d oor e inv eri ng van
een para \lelie wet:
Volgemleiiten i vooreurhana..~ i (' geen m erusche oorzaa.k
van het ondraaglijk en ultzichrJoos lljden nou zakel ijk, waar·
doorhel vo l ooid leven 0 kals basis vooreurhanasie-zou kun
nen gelden. Minister Schippers \ ij~ er echrerop dal de medl·
sche OOl7aakwel degelîjk In de wersbehandelingaan cL orde is
gekomen En de wersbehandelingis ouderd e~ 1 van de weL
Fleur Agema (PW) begint overtil: verzorgingsh uiz.en. 7ij
meencdat d ie een m Idde l kunn en zijn tegen een 13am h(>\ . 'Ik
sprak OOil I1l een vcrzorgi fibrsh u I ee n man van 94 jaar oud Hl'
WJS lwi n tig jaareenzaamgeweest en ' d nu allemaal n ieuwe
vrienden. Hil hadneleen kaartjegclegd en ging die middag
nog blliarten. Zo kon hij nog wel twintig jaar door.'
Agerua verondt:rsteltookeen amenzweri ng. Waarom pu·
bliceerde hel kabJnetzljn standpunttoen 'Sla,llSSecretan:
Va Rijn opde gwnd lag' en een SP·motievan wanrrouwen
overdeve. leeghlli7.en d reigde?Toe.. al, IJe-zweert minister
SL!lippers, Vrijdag was na zeven mc1anden overleg het stand·
punt in het kabinl'l va 1ge.>leld maat r moesren nogwar Ij·
zigingen doorgevoerd. Daarom werd de brief pa!> op de
woensdag daarna gepllblice rd.

cnmarie va n atkeuring trekt m eestal nier zoveel
bekijks.le vaak kansloos van st 1gehaald . Maar als de
o po iliepartij bij u itstek, de SGP, met een motJe van
afkeuring kom t, is dall1leuws.De SGPste u nLh l kabl·
netsbeleid vrijwel altijd mlzwiJge ncl
Bi j het debat over volrooid leve n i her zover. SGP-fractie·
v orzirrer Kees van d 1 Staaij d ient VOOT het eerstin 7ijn acht·
tien jaar Kame rl idmaatschap een m otie van alkeurin in.
Kansloos, dat wel, alleenge-sreUIld door zusterpartij deChrls
t nUnie_Cynic j menen mNeen dat de daags tfvoren .lange"
l'ondîgrle motie een politiek srel is. De SGP hOOpl zo CU·ste m·
m L> lew~rven en een Vierde Kamerzetel te halen. SGP cn CU
VIssen deels in dezelfd e ~chool kiezers.
Voor beide p<ll1fjen ligt hel deb at over hulp bij zetrdoding
zeer principieel, Cu.. amerlid (aria Dik-Fabel spreekt an
'een grole male van onzorgvulillgheid'. Waarom, zovraagltij
ti af, negeert hel kabmet het afgewogen advie van de cam·
Ili s ieSclma bel.
Ook Van der Sraa! j vind l het 'onbegrijpelijk' d dt het kabi net
'mzlJn nadagen'a~jjkt van het com missierapport. 'Als het
leven moeJlljl, wordt. moeten wem nsen, medemensen m et
prIlsgeven aa n de dood, maar meL aandacht, liefde en goede
:wrg na bij zijn; dal noem :k barmhart :gheici'
Het )t\ IS netzo regen als dechrisrelijke zusterpartijl.>D,
maar t"engt het omtloersreren sleunt de motie van a11(eu·
ring niet ook heL CDA StaJr pal ac hler hel rapporrdat nieuwe
wetgevmg afwij t De parti i p leit voor meN aan d athr voor 'de
waardevolle bi jC1 rage die oude 'cn Jan de samen leving leve·
ren en voor hl't felrdatouderell erno,g ~leeds toe doen en e"n
waardevoJle-plek in d e samenkvingverd !enen'.
Gijs Herderscheê
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