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Reactie op het concept van de Regeling levensbeëindiging bij kinderen van 
1-12 jaar 

van Juristenvereniging Provita  

Inleiding


De Juristenvereniging Provita (JPV) dankt u voor uw verzoek om deel te nemen aan 
de schrifteli jke consultatieronde over het concept van de Regeling 
beoordelingscommissie levensbeëindiging voor kinderen van 1-12 jaar (hierna 
L1-12). In haar uitnodiging stelt de directeur publieke gezondheid dat de hoofdvraag 
is of de regeling werkbaar is in de praktijk. Deze hoofdvraag valt uiteen in 
verschillende deelvragen. De JPV wil hierna vooral ingaan op de vraag of de regeling 
voldoende juridisch en moreel houvast biedt bij de afweging en besluitvorming over 
levensbeëindiging bij kinderen  van 1-12 jaar.


Deze vraag toetsen we door gebruik te maken van:

- het stelsel van Nederlandse wetgeving,

- de reikwijdte van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst,

- de doorwerking van Europese verdragen in het Nederlandse recht,

- de bespreking van de strafuitsluitingsgrond van overmacht door noodtoestand,

- de brief van de minister van 13 oktober 2020 aan de Tweede Kamer, 
1
- het onderzoek ‘Medische beslissingen rond het levenseinde bij kinderen (1-12) .
2

De volgende punten komen hierna aan bod:

1. Concept L1-12

2. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (Wgbo)

3. Europees verdrag voor rechten van de mens (EVRM)

4. Toetsing van de strafuitsluitingsgrond

5. Samenloop met Richtlijn palliatieve zorg

6. Conclusie van het onderzoek

7. Conclusie 


1. Concept L1-12


De bestaande Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en 
levensbeëindiging bij pasgeborenen (LZA/LP) is een ministeriële regeling. Deze 
regeling heeft als doel een commissie in te stellen die bevoegd is om gemelde 
gevallen te beoordelen. De commissie krijgt een reikwijdte van toepassing, 
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 Ministerie VWS, afdeling Ethiek, namens de Nederlandse Vereniging van 2

Kindergeneeskunde, Medische beslissingen rond het levenseinde van kinderen (1-12), 2019.
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bevoegdheden en normen aangewezen om zorgvuldig medisch handelen te kunnen 
beoordelen. Tot nu toe vallen onder de regeling alleen ongeboren kinderen en 
pasgeborenen tot 1 jaar. De zorgvuldigheid ter beoordeling gaat in art. 7 vooral het 
staken of niet inzetten van een behandeling en gevolgen daarvan.

Het nieuwe concept breidt de reikwijdte uit met kinderen tussen 1 en 12 jaar, en 
definieert een nieuw toepassingsgebied, namelijk art. 1 sub f levensbeëindiging: het 
toedienen van farmaca met als doel het leven van een pasgeborene of kind te 
beëindigen. Het gaat hier dus om actieve levensbeëindiging zonder verzoek.

Art. 7a Regeling L1-12 werkt uit wat in geval van deze actieve levensbeëindiging 
zonder verzoek de normen zijn voor zorgvuldig medisch handelen van de arts.


Dit concept roept de vraag op of een ministeriële regeling die strekt tot het instellen 
van een bevoegde commissie een zelfstandige rechtsgrond kan bieden voor 
levensbeëindiging aan kinderen tussen 1 en 12 jaar waarom zij zelf of hun ouders 
niet kunnen verzoeken. De toelichting op het concept meldt dat verruiming van de 
praktijk van actieve levensbeëindiging niet het doel is, maar kan dit ook niet 
uitsluiten. Het doel van de regeling is om handvatten te bieden voor de invulling van 
een strafuitsluitingsgrond in de praktijk. 
3

2. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (Wgbo)


De toelichting op het concept Regeling L1-12 meldt dat de handeling tot 
levensbeëindiging weliswaar strafbaar is, maar toch plaatsvindt in het kader van de 
geneeskundige behandelingsovereenkomst.  Dit moeten we nuanceren. 
4

Wanneer het staken van een behandeling of het niet inzetten van een behandeling 
leidt tot de dood van een patiënt, dan wordt dit beschouwd als een natuurlijke dood. 
Dit zijn beslissingen die onder de Wgbo vallen en passen bij de Regeling LZA/LP.  5

Een handeling die als doel heeft het leven te beëindigen kan echter nooit onder deze 
overeenkomst vallen, want de wet beperkt zich tot curatieve en palliatieve 
geneeskunde. Het concept van de voorliggende regeling rekt de toepasselijkheid 
van de geneeskundige behandeling dus zover op dat het niet meer binnen de 
reikwijdte past. Actieve, beoogde levensbeëindiging kan nooit onder de Wgbo 
vallen.


3. Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM)


De Europese verdragen stellen dat het recht op leven fundamenteel is. Onder meer 
het EVRM werkt rechtstreeks door in de Nederlandse rechtsorde. Elke wetgeving 
moet daarom aan het EVRM worden getoetst. 

Art. 2 EVRM verankert het recht op leven in de wet. In Nederland is dit fundamentele 
mensenrecht neergelegd in de art. 287 en art. 289 Sr.: een ander ongevraagd het 
leven benemen is doodslag of moord. 
6

 Toelichting concept Regeling L1-12, p. 5.3

 Toelichting concept Regeling La-12, p. 7.4

 Handboek gezondheidsrecht 2014, p. 377-378.5
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Art. 2 EVRM richt zich niet tegen de vrijheid van een persoon die zelf zijn 
levensbeëindiging uitdrukkelijk wenst.  Het Europees Hof van de Rechten van de 7

Mens (EHRM) erkent weliswaar dat de keuze om een onwaardig en pijnlijk einde van 
zijn leven te vermijden onder  artikel 8  van het EVRM over het recht op privéleven 
kan vallen , maar dit betekent niet er dat een recht op sterven bestaat.  De 8 9

verzoeker moet bovendien in die situatie wel vrij zijn eigen wil kunnen vormen en er 
ook zo naar kunnen handelen.  De Nederlandse wetgever voorziet in art. 293 Sr. 10

dan ook in de uitzondering van een levenseinde op verzoek, onder de 
zorgvuldigheidseisen van de Wet toetsing levenseinde op verzoek (Wtl).

Het wettelijk toelaten van levensbeëindiging zonder verzoek is echter niet mogelijk. 
Dat zou niet alleen de grondslag van de samenleving aantasten, maar ook in strijd 
zijn met art. 2 EVRM.’   
11

Zonder een uitdrukkelijk verzoek valt levensbeëindiging dus buiten de rechtsorde. 
Als een wettelijke uitzondering op levensbeëindiging zonder verzoek al onmogelijk 
is, dan geldt dat nog meer voor een ministeriële regeling. De voorgestelde art. 1 sub 
f L1-12 en art 7a zijn daarom niet verenigbaar met onze rechtsorde. 

4. Toetsing van de strafuitsluitingsgrond


Levensbeëindiging zonder verzoek wordt in de beroepsgroep van artsen, in de 
literatuur en in de rechtspraak als uiterst precair beschouwd.  Omdat het om 12

kinderen gaat moet de rechtsbescherming niet kleiner, maar juist groter zijn. Zoals 
hiervoor vermeld is dus een regeling ook in strijd is met art. 2 EVRM en onze 
rechtsorde. Hierdoor is duidelijk dat het creëren van een strafuitsluitingsgrond in een 
ministeriële regeling juridisch onhoudbaar is. De minister spreekt zelfs letterlijk over 
een Regeling levensbeëindiging bij kinderen van 1 tot 12 jaar.  In de Regeling kan 13

alleen een arts het verzoek doen. De rechtsbescherming van deze arts is hier een 
illusie. 

Art. 13 EVRM stelt bovendien dat ieder wiens rechten van dit verdrag zijn 
geschonden recht heeft op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale 
instantie . 
14

Een ministeriële regeling, die beoogt aan een commissie bevoegdheden te geven, 
biedt geen enkel houvast aan de arts, geen rechtsbescherming voor het kind en de 
lagere wetgeving wordt niet door het parlement en de Raad van State getoetst. 
Levensbeëindiging zonder verzoek kan niet bij wet geregeld worden. De 
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strafuitsluitingsgrond overmacht van art. 40 Sr. in de zin van noodtoestand kan 
daarom, in navolging van de jurisprudentie, enkel getoetst worden door de rechter.


5. Samenloop NVK-Richtlijn palliatieve zorg voor kinderen


In de loop van 2022 wordt de herziene Richtlijn voor palliatieve zorg voor kinderen 
verwacht.  Het is zeer onwenselijk dat de minister deze Richtlijn van de 15

beroepsgroep passeert en voordat deze Richtlijn geldig wordt en uitvoering krijgt 
probeert om 

levensbeëindiging van kinderen zonder verzoek een plaatst te geven in ons 
rechtsstelsel. De moeilijke en pijnlijke situatie waar kinderen en hun ouders zich in 
bevinden vraagt om uitmuntende palliatieve zorg en brede kennis en expertise die 
voor ieder kind beschikbaar moet zijn. De nieuwe richtlijn zal daaraan bijdragen.


6. Conclusie van het onderzoek


Het onderzoek van de kinderartsen laat zien dat de zorg voor ernstig zieke kinderen 
nog niet optimaal is. Zij doen duidelijke aanbeveling voor verbeterslagen in de 
beschikbaarheid van palliatieve zorg, de verduidelijking van het grijze gebied van het 
levenseinde, en ook de betrokkenheid van ouders en artsen bij de besluitvorming. 
Hoewel er een onder een deel van de artsen en ouders de behoefte bestaat aan 
wettelijke mogelijkheden tot levensbeëindiging van kinderen, bevelen zij 
uitmuntende palliatieve zorg aan en breed beschikbare kennis daarover. Ook 
bevelen zij aan om de regelgeving te verhelderen en na te gaan of regulering van 
actieve levensbeëindiging aangewezen is. 
16

7. Conclusie


De JPV heeft stilgestaan bij de toevoegingen in het concept L1-12 van de artikelen 
art. 1 sub f en art. 7a. Voor deze artikelen is geen rechtsgrond in de Nederlandse 
wetgeving te  vinden in de Wgbo, omdat de wet geen kader biedt voor opzettelijke 
levensbeëindiging zonder verzoek. De artikelen van het concept zijn niet compatibel 
met het recht op leven, zoals neergelegd in art. 2 EVRM en de jurisprudentie van het 
EHRM. Een strafuitsluitingsgrond voor levensbeëindiging zonder verzoek, die 
gecreëerd wordt door een ministeriële regeling, is in strijd met onze rechtsorde en 
tast het fundament van onze samenleving aan. Alleen de rechter is bevoegd deze 
noodtoestand te beoordelen. Dit is in overeenstemming met de rechtsbescherming 
van art. 13 EVRM.

Onze conclusie is daarom dat de voorgestelde regeling geen juridisch en moreel 
houvast biedt in geval van actieve levensbeëindiging van kinderen van 1 tot 12 jaar.


16 februari 2022, voorzitter JPV

 https://www.kinderpaliatief.nl/kind-gezin/projecten/detail/herziening-richtlijn-palliatieve-15

zorg-voor-kinderen-gestart.

 Ministerie VWS, afdeling Ethiek, namens de Nederlandse Vereniging van 16

Kindergeneeskunde, Medische beslissingen rond het levenseinde van kinderen (1-12), 2019, 
p. 38-39.
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