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Behorende bij het proefschrift 

Misschien was het nog te vroeg 
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1. De wettelijke modaliteit van regeling van de schriftelijke wilsverklaring via de 

enkele bewoordingen ‘van overeenkomstige toepassing’ in art. 2 lid 2 Wtl is niet 
houdbaar.  
 

2. Om binnen de grenzen van de Wtl te vallen, dient levensbeëindiging op basis van 
een schriftelijke wilsverklaring te worden opgevat als levensbeëindiging op ver-
zoek in de zin van art. 293 lid 1 Sr. Het recht moet het doen met een vermoeden 
van een uitdrukkelijk en ernstig verlangen tot levensbeëindiging. 
  

3. De gedachte dat de patiënt door ondertekening van de schriftelijke wilsverklaring 
het risico aanvaardt dat hij er in de actuele situatie toch anders over denkt en dat 
laatste niet meer kenbaar kan maken, verdient vanuit mensenrechtelijk perspec-
tief heroverweging.  
 

4. Euthanasie op basis van een schriftelijke wilsverklaring is rechtens niet toelaat-
baar wanneer in de actuele situatie twijfels bestaan over de doodswens van de 
patiënt (vgl. in dubio pro reo).  
 

5. Het openbaar ministerie heeft terecht strafvervolging ingesteld tegen de specialist 
ouderengeneeskunde in de ‘koffie-euthanasiezaak’. 
 

6. De Hoge Raad laat in HR 1 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1472, NJ 2020/341 
ten onrechte geen ruimte voor verstandige beslissingen van de feitenrechter tot 
het beëindigen van de vervolging wegens extreme overschrijding van de redelijke 
termijn.  
 

7. De rechter is ten onrechte verweten zijn boekje te buiten te zijn gegaan door te 
oordelen dat de Staat op grond van de art. 2 en 8 EVRM verplicht is de uitstoot 
van broeikasgassen te reduceren vanwege het risico van een gevaarlijke klimaat-
verandering die ook de ingezetenen van Nederland ernstig kan treffen in hun recht 
op leven en welzijn (vgl. HR 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2006, NJ 
2020/41). 
 

8. Het huidige aantal opties om een BIG-geregistreerde zorgverlener de verdere be-
roepsuitoefening onmogelijk te maken, maakt een meer eenvormige regeling aan-
gewezen. 
 

9. De Wet passend onderwijs behoeft overdenking: de klassen zijn te groot om zorg-
leerlingen, en daarmee alle leerlingen, passend onderwijs te kunnen bieden.  

 
 



10. De strafrechtelijke handhaving van coronamaatregelen vereist in de eerste plaats 
heldere maatregelen.  
 

11. Voor het schrijven van een proefschrift is een ‘thuiswerkverplichting’ soms zo 
gek nog niet: ‘Eureka-momenten’ blijken voornamelijk op een zolderkamertje te 
ontstaan. 




