
 

© Dr. Ton Vink   Pagina 1 
 

Ton Vink 

De zaak-Heringa: op naar de tweede ronde 
 
 
In een eerder nummer van Het Besluit (no. 80, december 2013, p. 4-9) besprak ik de 
uitspraak in de zaak-Heringa in de eerste ronde, voor de Rechtbank te Zutphen.  
Hoewel de uitspraak – schuldig, zonder strafoplegging – niet de beroerdste was, zijn 
zowel het OM als de verdediging in beroep gegaan. Gegeven de aanpak van de 
verdediging in de eerste ronde was ik daar niet echt optimistisch over.  
Die aanpak bracht met zich mee dat de verdediging  de kracht van Heringa’s positie als 
individu onbenut liet, deskundigen had opgeroepen die duidelijk onbekend waren met 
het verschijnsel ‘zelfeuthanasie’, en dat – in het verlengde daarvan – de vergelijking met 
‘artseneuthanasie’ voor Heringa steeds verkeerd uitpakte. 
In hoger beroep zou, in elk geval in mijn optiek, een fundamenteel andere en aangepaste 
aanpak nodig zijn, anders zou een nog ongunstiger vonnis van het Hof dreigen. Hier was 
ik dus (nog) enigszins somber gestemd. 
 
Handen en voeten 
De mogelijkheid van zo’n andere aanpak heeft echter beduidend meer ‘handen en 
voeten’ gekregen na de publicatie van een artikel in het Nederlands Juristenblad (no. 24, 
juni 2014, p. 1598-1605) van de hand van emeritus hoogleraar Govert den Hartogh: “Hulp 
bij zelfdoding door intimi. Een grondrechtsconforme uitleg van artikel 294 Sr.” 
In zijn artikel gebruikt Den Hartogh (DH) een uitspraak van het Europese Hof voor de 
Rechten van de Mens (EHRM) uit 20111. Het EHRM heeft “in Haas t. Zwitserland voor het 
eerst duidelijk uitgesproken dat het recht op een privéleven, neergelegd in art. 8, lid 1 
EVRM, ook het recht omvat om te beslissen over de wijze en het tijdstip waarop men wil 
sterven.” (DH 1599) Maar dat niet alleen: “In Haas t. Zwitserland heeft het EHRM niet 
alleen erkend dat art. 8 EVRM een recht op zelfdoding omvat, maar ook gesteld dat dit 
recht evenals alle andere rechten ‘concreet en effectief’ moet zijn, niet alleen maar 
‘theoretisch en illusoir’. In beginsel houdt het recht op zelfdoding daarom in dat ook hulp 
geboden mag worden.”(DH 16012)  
De tegenstelling tussen de begrippenparen ‘theoretisch en illusoir’ en ‘concreet en 
effectief’ staat hier centraal. Maar let wel: ondanks de optimistische toon – optimistisch 
althans, voor diegenen die op het standpunt staan dat dergelijke hulp in beginsel 
mogelijk moet zijn – is dit geen vrijbrief want lid 2 van het bewust artikel van het EVRM 
geeft beperkende gronden aan.  
De aandacht hoort derhalve gericht te worden op die eventuele redenen ter beperking 
van dit grondrecht. En die redenen bevatten daarmee dan tevens de redenen voor het 
bestaansrecht van artikel 294 Sr. Aan die redenen besteedt Den Hartogh een belangrijk 
deel van zijn artikel, om tot de samenvattende conclusie te komen “…dat hulp bij 
zelfdoding door intimi in principe beschermd wordt door het recht op een privé-, familie- 
en gezinsleven, of die zelfdoding nu uitgevoerd wordt door het innemen van medicijnen 
of door te stoppen met eten en drinken.” En wat de eventuele beperkende gronden 
betreft, stelt hij aansluitend: “Op die bescherming kan en moet een uitzondering worden 
gemaakt om manipulatie van de doodswens van de betrokkene met het doel van hem af 

                                    
1 EHRM, Haas v. Switzerland, 20/1/2011, nr 31322/07, European Human Rights Cases 
(EHRC) 2011/645  (m.nt. Den Hartogh). 
2 Het is interessant – maar past niet binnen dit artikel – om je af te vragen wat deze 
redenering zegt over het niet strafbaar stellen van zelfdoding en tegelijkertijd weer wel 
strafbaar stellen van de hulp erbij.   
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te komen te voorkomen. Maar die uitzondering mag niet breder getrokken worden dan 
redelijkerwijs nodig kan worden geacht om het doel ervan te realiseren.” (DH 1604/5) 
Hier doet het beginsel van proportionaliteit zich gelden. 
In deze benadering van hulp bij zelfdoding door naasten of intimi ligt de kans voor de 
verdediging van Albert Heringa om voor het Hof tot een buitengewoon interessant 
resultaat te komen: vrijspraak. 
 
Naasten, intimi en counselor 
Ook voor de met Stichting de Einder samenwerkende counselors zou dit een belangrijke 
bijdrage zijn. Zij hebben immers bij het overgrote deel van de door hen begeleide cliënten 
ook te maken met naasten en intimi. En de betrokkenheid van die naasten en intimi is 
doorgaans ondersteunend. (Het jaarverslag van Stichting de Einder over 2013 laat een 
forse stijging van deze betrokkenheid zien tot in wel 84% van de gevallen.) 
Een in de lijn van het voorafgaande gemotiveerde vrijspraak zou betekenen dat de al 
bestaande niet-strafbare hulp bij zelfdoding een inhoudelijk interessante uitbreiding gaat 
krijgen. (Ik wijs er daarbij terloops op dat dit een van de primaire doelstellingen van 
Stichting de Einder is.) 
De stand van zaken is momenteel dat er niet-strafbare hulp bestaat in de vorm van het 
voeren van gesprekken, verstrekken van informatie en bieden van morele steun. Bij 
zijn/haar begeleiding hoort de counselor zich binnen deze grenzen te houden (we doen 
even alsof die duidelijk zijn3). De counselor (hulpverlener, raadsman/vrouw) kan zich 
tegenover justitie dan zo nodig verdedigen door duidelijk te maken dát hij zich ook heeft 
beperkt tot deze niet-strafbare hulp. 
Een vrijspraak in de zaak-Heringa zou met zich meebrengen dat aan naasten of intimi 
verdergaande hulp bij (in de betekenis van ‘tijdens’ maar ook ‘in het voortraject van’) de 
zelfdoding zou zijn toegestaan. De verhouding tussen betrokkene en zijn/haar naasten of 
intimi, is een geheel andere dan die tussen betrokkene en een begeleidende counselor. 
Naasten en intimi kunnen zich beroepen op begrippen als ‘barmhartigheid’, ‘compassie’, 
‘zorg’, ‘liefde’ en ‘verantwoordelijkheid’. Moek en Albert Heringa zijn daarvan treffende 
illustraties, inclusief de voorwaarde (geformuleerd door Den Hartogh 1605) “dat de 
persoon die zijn leven heeft beëindigd dat geheel uit vrije wil en weloverwogen heeft 
gedaan en daarbij tot het eind toe de uiteindelijke regie heeft gevoerd.” 
Ook voor de counselor is het een goede zaak dat op deze manier aard, karakter, en mate 
van zijn betrokkenheid bij zijn cliënt nog eens verheldering ondergaat. Die betrokkenheid 
is immers vele malen afstandelijker dan die van naasten of intimi en hoort dat ook te zijn. 
Ja zeker, ook voor de counselor geldt dat hij zijn verantwoordelijkheid heeft, maar zijn 
begeleiding van zijn cliënt wordt niet gekenmerkt door ‘barmhartigheid’, ‘compassie’, 
‘zorg’, ‘liefde’. Die begeleiding wordt objectief gekenmerkt door de bereidheid tot het 
voeren van gesprekken, de bereidheid tot het verstrekken van informatie, de bereidheid 
tot het bieden van morele steun. 
Die bereidheid wordt gemotiveerd door de erkenning van de kant van de counselor van 
de zelfbeschikking van zijn wilsbekwame cliënt. Niet, ik herhaal dat nog eens, door de 
barmhartigheid, compassie, zorg en liefde van de counselor voor zijn cliënt. 
 
294 Sr 
Hoe zit het in dit verband met artikel 294 Sr? Den Hartogh bepleit handhaving op twee 
gronden. Bij de eerste daarvan zou ik zeker een vraagteken willen plaatsen. Den Hartogh 

                                    
3 De precieze bepaling wordt in een voorkomend geval overgelaten aan de rechter die over 
de zaak moet oordelen. Maar zie in dat verband: Rozemond, K. “De casuïstische grenzen 
van het materiële strafrecht”, Delikt & Delinquent 36 (2007) 5, 465-494, bijv. p. 467.  
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verwijst naar “het voorkomen van misbruik”, “van expliciete druk” en van “manipulatie 
van de doodswens van de betrokkene met het doel van hem af te komen.” Dat alles 
allereerst ter bescherming van betrokkene maar ook van “het algemeen gevoel van 
veiligheid”. (DH 1604/5) Hoe reëel is dit? In al de jaren dat ik zelf als counselor cliënten 
begeleid, staat mij eerlijk gezegd niet één geval voor ogen dat hieraan beantwoordt. En 
het zou me verbazen als dat bij mijn collega-counselors anders lag. Sterker: de inspanning 
van intimi en naasten is doorgaans omgekeerd gericht. En als er al ‘gemanipuleerd’ wordt, 
dan is die manipulatie er niet op gericht om van betrokkene af te komen, maar eerder om 
betrokkene van zijn doodswens af te helpen – doorgaans met de beste bedoelingen, maar 
ook vaak tot verdriet van betrokkene. 
Nu voegt Den Hartogh hieraan toe “die uitzondering mag niet breder getrokken worden 
dan redelijkerwijs nodig kan worden geacht om het doel ervan te realiseren.” Als dit ook 
geldt voor zijn eigen toevoeging van deze handhavingsgrond voor art. 294 – het doel 
zijnde te komen tot vrijspraak in de zaak Heringa en het mogelijk maken van hulp bij 
zelfdoding door naasten en intimi – dan ben ik pragmatisch genoeg om dit middel 
(handhaving) te accepteren, gegeven het belang van het doel (uitbreiding). 
De tweede grond waar Den Hartogh naar verwijst (DH 1605) betreft de WTL of 
‘euthanasiewet’ en de mogelijkheid van artseneuthanasie. Volledige afschaffing van art. 
294 zet de bijl aan de wortels van deze mogelijkheid. Het is goed te bedenken dat sinds 
het van kracht worden van de WTL jaarlijks enkele duizenden Nederlanders in moeilijke 
omstandigheden baat hebben bij deze mogelijkheid. Het is weinig zinvol dit kind – dat 
inmiddels toch aardig volwassen is geworden – met het badwater weg te gooien. Hoewel 
ik nog steeds op het standpunt sta dat art. 294 er nooit had moeten komen4, is de door 
Den Hartogh hier aangevoerde grond voor handhaving valide. 
 
Pragmatisch 
Ga ik mij nu te buiten aan een overdosis aan pragmatisme? Bedenk dat er twee 
opvallende voorbeelden zijn (Nederland en Zwitserland) van landen die een verbod op 
hulp bij zelfdoding kennen, en tevens een praktijk aanvaarden waarin een vorm van 
dergelijke hulp is toegestaan. Dat is in Zwitserland het geval doordat het verbod zodanig 
geformuleerd is dat het de praktijk die het lijkt te verbieden, juist mogelijk maakt. En in 
Nederland heeft het verbod geresulteerd in jurisprudentie die de bewuste praktijk 
eveneens mogelijk maakt.  
Door vrijspraak in de zaak Heringa – en daarmee ben ik een stuk optimistischer dan 
voorheen – zou deze jurisprudentie wel eens een heel interessante uitbreiding kunnen 
krijgen. En anders dan in Zwitserland is de Nederlandse praktijk van zelfeuthanasie 
principieel gefundeerd op de mogelijkheid zelf over het levenseinde te kunnen 
beschikken.   
  
 
Velp, september 2014. 

                                    
4 Zie daarvoor Hoofdstuk 2 in mijn Zelfeuthanasie. Een zelfbezorgde goede dood onder 
eigen regie (2013). 


