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Geachte mijnheer Opstelten, 

 

Op 16 februari 2011 ontvangt de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie de 

initiatiefgroep „Uit vrije wil‟. Voor dit overleg zijn ook de leden van de Vaste Kamercommissie 

voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uitgenodigd.  

 

Met ruim 116.000 steunbetuigingen pleit de initiatiefgroep ervoor, dat oude mensen die hun 

leven voltooid achten en een stervenswens hebben, legale stervenshulp kunnen krijgen. De 

kern van hun concept wetsvoorstel is dat er een einde komt aan de strafbaarheid van hulp bij 

zelfdoding. Men pleit voor professionele hulpverlening bij zelfdoding door het verstrekken van 

dodelijke middelen. PCOB en Unie KBO, samen goed voor ruim 300.00 leden, kunnen op dit 

moment niet meegaan met de voorstellen in het conceptwetsvoorstel van de initiatiefgroep  

„Uit vrije wil‟. De initiatiefgroep pleit voor verruiming van de euthanasiewet en benadert het 

vraagstuk naar onze mening teveel vanuit juridisch oogpunt. PCOB en Unie KBO pleiten 

nadrukkelijk voor een breed maatschappelijk debat, omdat we vinden dat de samenleving  

met een menselijker antwoord moet komen op de problematiek van ouderen die hun leven 

voltooid achten, dan door de initiatiefgroep „Uit vrije wil‟ wordt voorgesteld.  

 

In de steunbetuigingen op het burgerinitiatief „Uit vrije wil‟ zien de ouderenorganisaties meer 

dan alleen een „ja, wij zijn voor‟. Hier klinkt ook een „nee tegen oud en afhankelijk worden‟ 

door. Het thema van voltooid leven roept emoties op als angst, onbehagen en onzekerheid. 

Velen van ons kunnen zich situaties voorstellen dat ouderen de vraag stellen: „Waarom leef ik 

nog‟, situaties waarbij een oudere weinig zin meer ervaart in zijn of haar leven. Het is dan ook 

van groot belang dat deze ouderen het gevoel hebben dat zij bij hun omgeving en eventuele 

hulpverleners in veilige handen zijn.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Het is onacceptabel als vragen rond een voltooid leven voortkomen uit een tekort in toewijding 

en aandacht van de medemens. Ouderen met een voltooid leven moeten gehoord worden, 

maar zij verdienen ook dat iemand zegt: “Blijf bij ons, je bent de moeite waard!”  

 

PCOB en Unie KBO vinden de antwoorden van de initiatiefgroep „Uit vrije wil‟ en van de NVVE 

- die pleit voor een levenseindekliniek - veel te kort door de bocht. Zij vinden dat de proble-

matiek van ouderen die hun leven voltooid achten een existentiële problematiek. Deze 

problematiek vraagt om een brede benadering en bezinning door de samenleving.  

 

We hopen dat u onze visie mee laat wegen in uw overwegingen bij het besluit om het initiatief 

op de agenda van de plenaire vergadering van de Tweede Kamer te zetten.  

 

Met vriendelijke groet, 

    

 

    
K.I. van Splunder     drs. S.K.J. Salden 

Voorzitter PCOB     Directeur Unie KBO 

 

 


