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Steun aan elkaar
CHARLESTON. Betrokkenen bij het bloedbad in de Amerikaanse kerk in Charleston zochten gisteravond steun bij elkaar. De predikant van een nabijgelegen 
gemeente, ds. Sidney Davis (m.), kwam gisteravond naar de getroffen Emanuel Church. Woensdagavond werden daar tijdens een bidstond negen mensen 
doodgeschoten, onder wie de predikant, ds. Clementa Pinckney. De vermoedelijke dader is gepakt. Zie ook pag. 7.  beeld AFP

Koopkracht fors 
vooruit door 
belastingplan 

Redactie politiek

DEN HAAG. Door het nieuwe be-
lastingplan van het kabinet gaan 
burgers er straks in koopkracht 
1,5 tot 3 procent op vooruit.

Werkende huishoudens zullen 
zo’n 800 tot 2000 euro minder 
inkomstenbelasting per jaar hoe-
ven te betalen, schrijft het kabinet 
vandaag aan de Tweede Kamer. 

De kabinetsbrief bevat voorstel-
len voor herziening van het be-
lastingstelsel, zoals verhoging van 
arbeidskorting en verlaging van 
tarieven in de tweede en derde 
schijf. Als deze plannen doorgaan, 
leidt dat tot 25.000 extra banen.

Of burgers straks inderdaad 2000 
euro minder inkomstenbelasting 
kwijt zijn, hangt af van de vraag 
hoeveel steun het kabinet bij de 
oppositie kan verwerven voor 
het totale pakket, schrijft staatss-
secretaris Wiebes (Financiën). Is 
daarvoor brede steun, dan kun-
nen de plannen in totaal 60.000 
banen opleveren.

Uit gesprekken die het kabinet 
dinsdag voerde met D66, GL, CU 
en SGP proeft het „brede bereid-
heid om vertrouwelijk verder te 
overleggen.” Het CDA haakte dins-
dag al af. Volgende week is er eerst 
een Kamerdebat over de brief.

Zie ook pag. 22.  

NKV: Laat leeftijdsgrens euthanasie los
Redactie binnenland

UTRECHT. De Nederlandse Vereni-
ging voor Kindergeneeskunde 
(NVK) wil af van de verplichte 
leeftijdsgrens in de euthanasie-
wet, maar spreekt zich nog niet 
uit over de manier waarop de 
regelgeving zou moeten worden 
aangepast.

In een standpunt dat de NVK van-
daag uitbracht, staat dat artsen 
voortaan niet in alle gevallen de 
huidige minimumleeftijdsgrens 
van 12 jaar moeten hanteren. Een 
strikt leeftijdscriterium is „niet 
wenselijk”, aldus een woordvoer-

der van de NVK vanochtend des-
gevraagd. 

Flexibilisering is volgens de kin-
derartsen nodig voor het kunnen 
inwilligen van euthanasieverzoe-
ken van kinderen onder de 12, 
die ondanks de kinderleeftijd in 
staat zouden zijn weloverwogen 
voor de dood te kiezen. Artsen 
zouden hun verzoek mogen uit-
voeren als deskundigenonderzoek 
bevestigt dat zij daadwerkelijk 
wilsbekwaam zijn. Het criterium 
„werkelijke wilsbekwaamheid” 
vervangt dan de kalenderleeftijd 
als toetsingscriterium.

De NVK stelt een interne exper-
tisecommissie in, waarbij artsen 
te rade kunnen gaan wanneer 
een minderjarig kind en/of diens 
ouders verzoeken om euthanasie. 
Ook gaat de vereniging een kwan-
titatieve en kwalitatieve inven-
tarisatie onder kinderartsen uit-
voeren om de huidige knelpunten 
rond de verplichte leeftijdsgrens 
beter in kaart te kunnen brengen. 
„Er is recent veel gedaan om de 

palliatieve kennis en kunde van 
kinderartsen te vergroten. Deson-
danks bereiken ons signalen dat er  
situaties blijven bestaan waarin 
het inwilligen van een euthanasie-
verzoek overblijft als een laatste 
redmiddel om ondraaglijk lijden 

te beëindigen. Het onderzoek 
moet duidelijk maken hoe groot 
het probleem is”, stelt de NVK.

Ethicus dr. Th. Boer, bijzonder 
hoogleraar op de Lindeboomleer-
stoel ethiek van de zorg aan de 
TU Kampen, juicht „een grondig 
feitenonderzoek” toe, maar he-
kelt de stelligheid waarmee som-
mige artsen nu al aangeven dat 
het verplichte leeftijdscriterium 

moet vervallen. „Niemand betwist 
dat een ernstige mate van lijden 
kinderen vroeg rijp maakt, maar 
een kind zich laten uitspreken 
over zijn eigen dood; dat moeten 
we toch niet willen? We laten 
een vijfjarig kind toch ook geen  
hypotheek afsluiten, ook niet 
na een wilsbekwaamheidstoets. 
Een dergelijke verruiming van de  
euthanasiepraktijk zou blijk ge-
ven van een verbijsterende naïvi-
teit.”

De CU en de SGP hekelden van-
ochtend de drang van artsen om 
alle uitzonderlijke medische si-
tuaties in regels te willen vervat-
ten. „Bij eerdere verruimingen, 
bijvoorbeeld voor psychiatrische 
patiënten of voor patiënten met 
dementie, is duidelijk gebleken 
dat het risico levensgroot is dat 
de deur naar willekeur steeds ver-
der opengaat. Ik doe een appel op 
de Tweede Kamer en het kabinet 
om niet te tornen aan de leeftijds-
grens”, aldus SGP-leider Van der 
Staaij.

„Als we deze kant 
op gaan, geven  
we blijk van een 
verbijsterende 
naïviteit”

n Artsen: Flexibiliseer 
leeftijdsgrens 
bij euthanasie.

n „Werkelijke wilsbe-
kwaamheid” moet leef-
tijdsgrens vervangen.
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KEULEN (ANP). Duitse kerken 
luiden vrijdagavond 23.000 
keer de klok, één slag voor 
iedere vluchteling die sinds 
het jaar 2000 is verdronken 
in de Middellandse Zee. De 
actie is een initiatief van de 
dom van Keulen; 229 kerken 
doen mee. De kerken luiden 
elk honderd keer de klok. 
„Voor iedere slag staat een 
kind, een moeder, een va-
der”, zei kardinaal Woelki. 
„We mogen de Middellandse 
Zee niet als slotgracht zien.”

Beieren voor 
vluchtelingen

super, wat een glijbaan!

• STACARAVANS • CHALETS • KAMPEREN • BUNGALOWS • FAMILIEHUIZEN
RHEEZERWEG 79 HARDENBERG 0523-26 13 03 WWW.KLEINEBELTIES.NL

4
BEE-Day

Zaterdag 20 juni

BEE there
www.dewerkbij.nl


