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Hulp bij zelfdoding: strafwaardig?

maximumscore 4
Taken van de officier van justitie tijdens de rechtszitting:
• (1) tenlastelegging/aanklacht
• (2) ondervraging (van getuigen, verdachte en deskundigen) en
• (3) requisitoir / de officier van justitie zet de feiten op een rij / geeft zijn
mening over het bewijs / eist op grond daarvan een bepaalde straf
• In het tekstfragment is het requisitoir te herkennen. (“... drie maanden
voorwaardelijke celstraf geëist,” (regels 2-3)

maximumscore 3
Een juist antwoord bevat de volgende elementen:
• De term strafbaarheid verwijst naar het geldende recht: strafbaar is
alles wat volgens de wet verboden is
• De term strafwaardigheid verwijst naar de opvattingen van brede lagen
van de bevolking over wat strafbaar zou moeten zijn
• Uitleg van het citaat “Het Openbaar … meer werkt.” (regels 19-26)
Hulp bij zelfdoding is weliswaar strafbaar, maar volgens de verdachte
niet strafwaardig, dat wil zeggen zou niet strafbaar moeten zijn
maximumscore 2
voorbeeld van een juist antwoord:
• overmacht
• Overmacht is een rechtvaardigingsgrond en als hiervan inderdaad
sprake is, neemt dat de strafbaarheid van het feit weg
of
• psychische overmacht (een van buiten komende drang waaraan de
verdachte redelijkerwijs geen weerstand kan en ook niet behoeft te
bieden)
• Psychische overmacht is een schulduitsluitingsgrond en als hiervan
inderdaad sprake is, neemt dat de strafbaarheid van het feit weg
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voorbeeld van een juist antwoord:
• de liberale stroming / het liberalisme
• Een belangrijk uitgangspunt van het liberalisme is persoonlijke vrijheid
/ zelfbeschikking. (Daarom vinden liberalen dat ouderen in beginsel
zelf moeten kunnen kiezen voor een waardig levenseinde)

1

maximumscore 4
Twee van de volgende formele middelen met juiste toelichting:
− Recht om een motie in te dienen: Kamerlid Tellegen kan een motie
indienen waarin de Kamer de minister verzoekt alsnog een onderzoek
in te stellen. Als de meerderheid van de Kamer achter het verzoek
staat, wordt het kabinet geacht de motie uit te voeren.
− Recht van initiatief: Kamerlid Tellegen kan zelf met een wetsvoorstel
komen waarin nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd voor mensen
met een stervenswens.
− Recht van interpellatie: Kamerlid Tellegen kan een interpellatie
aanvragen; tijdens de interpellatie stelt zij vragen over deze kwestie
aan de minister of staatssecretaris en de Kamer debatteert dan
daarover.
− Recht om een spoeddebat aan te vragen: Kamerlid Tellegen kan een
spoeddebat aanvragen en de Kamer debatteert dan met de
bewindspersoon over deze kwestie.
per juist formeel middel
met juiste toelichting
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voorbeelden van juiste informele middelen met juiste toelichting:
− Lobbyen: Kamerlid Tellegen kan gaan lobbyen bij kabinetsleden van
haar eigen partij / bij Kamerleden van andere partijen uit de Kamer.
− Overleg met pressiegroepen: Kamerlid Tellegen kan pressiegroepen
die zich met dit onderwerp bezighouden benaderen voor steun.
− Gebruik van (sociale) media als spreekbuis: Kamerlid Tellegen kan
gebruikmaken van bijvoorbeeld Facebook en Twitter zodat het publiek
en de media haar mening kunnen volgen. / Kamerlid Tellegen kan de
media inschakelen om druk uit te oefenen op de minister / om meer
steun te verkrijgen voor haar standpunt.
− Uitoefenen van druk via politieke partij: Kamerlid Tellegen kan binnen
haar partij druk uitoefenen, zodat de VVD-ministers zich in het kabinet
hard zullen maken om iets met de oproep te doen.
per juist informeel middel
met juiste toelichting
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twee van de volgende voorwaarden met juist citaat:
− voorwaarde 1: De situatie wordt als ongewenst ervaren door een groot
aantal / groepen mensen.
Voorbeeld van een juist citaat: “In maart vorig jaar debatteerde de
Tweede Kamer al over dit onderwerp nadat 117 duizend mensen het
burgerinitiatief ‘Uit Vrije Wil’ ondertekenden.” (regels 40-44)
− voorwaarde 2: De negatief beoordeelde situatie roept hevige emoties
op.
Voorbeeld van een juist citaat: “Volgens Kamerlid Ockje Tellegen is er
onduidelijkheid voor mensen die vinden dat hun leven voltooid is, maar
die wel op een waardige manier willen sterven.” (regels 4-8) /
“Sommige mensen lijden door te leven, denkt het Kamerlid.” (regels
21-23)
− voorwaarde 3: De situatie wordt als veranderbaar beschouwd en het
probleem wordt dus in principe oplosbaar geacht.
Voorbeeld van een juist citaat: “De grenzen van de huidige wet zijn nog
niet bereikt, meent Tellegen.” (regels 28-29)
− voorwaarde 4: Eisen komen langs de zogeheten poortwachters/
sluiswachters.
Voorbeeld van een juist citaat: “De VVD wil dat het kabinet onderzoek
gaat doen naar de grenzen van de mogelijkheden binnen de
euthanasiewet.” (regels 1-4)
per juiste voorwaarde
met een juist citaat
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voorbeeld van een argument bij antwoord ‘ja’:
• Wanneer de standpunten en het beleid van gekozen
vertegenwoordigers in de Tweede Kamer overeenkomen met wat de
kiezers voor ogen staat, is er sprake van representativiteit
• Het instellen van een burgerinitiatief is een poging het beleid van
gekozen vertegenwoordigers meer in overeenstemming te brengen met
de opvattingen in de samenleving
of
voorbeeld van een argument bij antwoord ‘nee’:
• Wanneer de standpunten en het beleid van gekozen
vertegenwoordigers in de Tweede Kamer overeenkomen met wat de
kiezers voor ogen staat, is er sprake van representativiteit
• Er hoeft geen sprake te zijn van een gebrek aan representativiteit. Een
door 117.000 mensen gesteund burgerinitiatief vertegenwoordigt niet
vanzelfsprekend een meerderheid van de kiezers die zouden vinden
dat de huidige wet tekortschiet
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