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1.    INLEIDING 
 
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de Juristenvereniging Pro Vita, hierna te noemen de 
JPV, het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 
11 juli 2017. Het beleidsplan zal om de drie jaar worden aangepast.  
 
 
2.  STRATEGIE 
 
2.1.   Kernprincipes van de Juristenvereniging Pro Vita 
 
2.1.1.  Statutaire doelstellingen en uitgangspunt 
 
De doelstelling en het uitgangspunt van de JPV is opgenomen in artikel 3 van de statuten en luidt 
als volgt. 
 
Uitgangspunt van de vereniging is: “eerbied voor de onaantastbare waarde en waardigheid van elk 
menselijk leven”.  
 
De Juristenvereniging  heeft als doel de bevordering van de rechtsbescherming van het menselijk 
leven vanaf de conceptie, bedreigd door onder meer abortus provocatus, levensbeëindiging van 
pasgeborenen en ouderen, euthanasie c.q. hulp bij zelfdoding en medische experimenten. 
 
Voor zover dit uitgangspunt uitdrukking vindt in het geldende nationale en internationale recht zal 
de vereniging de naleving en handhaving daarvan nastreven. Wanneer het geldende recht of de 
interpretatie daarvan het leven van de mens onvoldoende beschermt of zelfs bedreigt zal de 
vereniging zich inspannen om het recht en zijn toepassing in positieve zin te veranderen  
 
Verder tracht de vereniging haar doelstelling onder meer te bereiken door op juridische deskundige 
wijze getuigenis af te leggen, acties te voeren of te ondersteunen en hulp te verlenen op onder meer 
de volgende wijze: (art 3 lid 2 van de statuten) 

- het bestuderen van de ontwikkelingen op het hiervoor omschreven rechtsgebied; 
- het beïnvloeden van de publieke opinie; 
- het bijeengaren van relevante publicaties op het werkterrein van de vereniging; 
- het nationaal en internationaal bevorderen van contacten met en/of tussen organisaties met 

een vergelijkbare doelstelling; 
- het adviseren en hulp verlening binnen de doelstelling; 
- het optreden als vertegenwoordiger van of zaakwaarnemer voor personen ter bescherming 

van hun belangen op het in de doelstelling vermelde rechtsgebied; 
- het uitgeven van een juridisch tijdschrift elektronisch of in papieren vorm; 

 
Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen. 
 
2.1.2.   Afwezigheid van winstoogmerk 
 
De instelling heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 3 lid 3 van de statuten en uit de 
feitelijke werkzaamheden. De instelling streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt 
uit het feit dat de instelling de met de activiteiten behaalde opbrengsten, zoals bijdragen van leden, 
schenkingen en legaten, evt. subsidies en donaties e.a. ten goede laat komen aan haar doelstelling, 
(art. 4 statuten). 
 
2.1.3.  Bestemming liquidatiesaldo 
 
Zoals blijkt uit artikel 23 lid 6 van de statuten zal een eventueel batig saldo van de ontbonden 
vereniging zoveel mogelijk worden besteed aan een ANBI met een overeenkomstige doelstelling. 	
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3.  BESTUUR, EXPERTISE, LEDENAANWAS, FINANCIELE MIDDELEN 
 
3.1.  Het bestuur en taakverdeling 
 
Het bestuur wil alles in het werk stellen om de doelstellingen van de vereniging te verwezenlijken,  
zoals haar visie uit te dragen in de maatschappij, de publieke opinie en de parlementaire 
gedachtevorming te beïnvloeden. Alsook juridische ondersteuning te bieden aan andere 
organisaties. Maar gezien het geringe aantal bestuursleden ziet het huidige bestuur zich geplaatst 
voor een geweldige opgave. Daarom heeft het bestuur de taken onderling verdeeld.  
Er	wordt	vier	tot	vijf	maal	vergaderd	per	jaar.	
De	bestuursleden	van	de	JPV		besturen	de	vereniging	en	voeren	de	werkzaamheden	grotendeels	
ook	zelf	uit,	met	ondersteuning	van	drie	adviseurs.	Bij	werkzaamheden	die	niet	door	het	bestuur	
zelf	worden	uitgevoerd,	maar	door	derden,	hebben	de	bestuursleden	een	coördinerende	rol.	
 
In de afgelopen jaren is het bestuur al enigszins versterkt, maar het blijft noodzakelijk dat het 
bestuur wordt uitgebreid. Bovendien is er nog steeds een vacature voor de functie van secretaris.  

Beloningsbeleid: de leden van het bestuur en adviseurs ontvangen voor de door hen in die 
hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor de 
gemaakte (reis)kosten, met uitzondering van de penningmeester: hij ontvangt de wettelijke ANBI 
vrijwilligersvergoeding.  

3.2.   Expertise in en rondom het bestuur  

Het bestuur onderhoudt contacten met deskundigen op het gebied van medische ethiek en 
gezondheidsrecht.  Vanuit de optiek van de JPV  is vooral juridische deskundigheid, maar ook 
werkelijke betrokkenheid van groot belang.  
Daarbij is deskundigheid belangrijk om de doelstellingen en activiteiten op de juiste wijze te 
presenteren (zie ook punt 4.1.7.). Aan dit laatste punt zal blijvend aandacht moeten worden 
geschonken. 
 
3.3.   Groei in het ledenaantal van de JPV 

Het is uiteraard van wezenlijk belang ernaar te streven, om niet alleen het aantal bestuursleden, 
maar ook het aantal leden van de JPV uit te breiden,  er is vooral behoefte aan actieve leden.   

Juristenvereniging Pro Vita  bestaat momenteel uit 135  leden, vooral juristen. De JPV functioneert 
in praktische zin niet als een vereniging, dit wil zeggen, de leden leveren over het algemeen geen 
inhoudelijke actieve bijdragen.  

Het werk van de JPV komt niet ten goede aan de leden, maar aan de doelstellingen van de JPV 
zoals onder 2.1.1. genoemd. 

De komende jaren wil het bestuur het ledenaantal trachten te vergroten en vooral ook actieve leden 
te werven door een gerichte campagne te voeren door een extern bureau (zie ook actiepunt 4.2.). 

3.4.   Financiële middelen, werving en beheer 
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De JPV heeft voldoende financiële middelen (door ontvangen legaten) om op korte termijn de 
doelstelling van de vereniging te kunnen verwezenlijken. Maar de vereniging heeft de laatste jaren 
geen sluitende begroting, zie hiervoor de exploitatierekeningen. 
 
Er zal in de komende jaren actie moeten worden ondernomen, niet alleen om het ledenaantal te 
vergroten, maar ook om ieder lid zijn bijdrage te laten betalen. Plus zal een campagne worden 
opgestart onder de leden om hen te vragen,  de ledenbijdrage vrijwillig met een bedrag te verhogen.  
Verder zal er in de komende jaren actie worden ondernomen om meer legaten te laten binnen 
komen, door middel van diverse social media campagnes. Daarnaast wordt op zoek gegaan naar 
regionale en landelijke subsidiemogelijkheden. Als de JPV meer vermogen heeft dan kunnen de 
doelstellingen van de vereniging beter worden gerealiseerd, mede met externe betaalde hulp, (zie 
ook actiepunt 4.2.). 
 
Het beheer van de verkregen inkomsten vindt plaatst door de penningmeester van de vereniging: de 
heer J. van Rooij. De vereniging houdt niet meer vermogen aan, dan redelijkerwijs nodig is voor de 
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de vereniging. 

 

4.  BELEID 

4.1.   Te verrichten werkzaamheden van het bestuur 

Voor	de	komende	jaren	worden	de	volgende	werkzaamheden	c.q.	middelen	ingezet	om	de	
doelstelling	van	de	vereniging	te	verwezenlijken.  
 
4.1.1   Het onderhouden van kennis over actuele ontwikkelingen op het werkterrein 
  van de JPV 
 
Om de actuele ontwikkelingen op medisch-ethisch terrein te volgen, wordt o.a. systematisch de 
landelijke pers en de vaktijdschriften bijgehouden, waaronder het Medisch Contact, het Tijdschrift 
voor Gezondheidsrecht, alsook brieven van het ministerie van VWS aan de Tweede Kamer. 
  
Voor de komende jaren staan vooral ontwikkelingen met betrekking tot het begin en het einde van 
het leven op de agenda.  Een speerpunt is vooral het thema ‘hulp bij zelfdoding bij voltooid leven’. 
 
4.1.1.1.  Actuele ontwikkelingen m.b.t. het begin van het leven 
 

• Evaluatie van de Wet Afbreking Zwangerschap  
• Terugdringen van het aantal abortus provocatus   

 
4.1.1.2.  Actuele ontwikkelingen m.b.t. het einde van het leven 
 

• Evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL) 
• Hulp bij zelfdoding bij voltooid leven, TK kenmerk 991790-153237-PG, 12/10/2016.  

 
Toelichting m.b.t. hulp bij zelfdoding bij voltooid leven: in oktober 2016 is een kabinetsreactie 
verschenen op het advies van de commissie -Schnabel. Tot verrassing van velen werd daarin sterk 
afgeweken van dat advies, dat begin 2016 verscheen. Het  kabinet gaf de voorkeur aan het tot stand 
brengen van nieuwe wetgeving, om tegemoet te komen aan mensen die hun leven als voltooid 
beschouwen, maar voor hun stervenswens geen hulp kunnen vinden binnen de huidige wetgeving 
WTL. Namens het kabinet schetsten de betrokken ministers in de kabinetsreactie de contouren van 
zo’n nieuwe wet naast de WTL die hulp bij zelfdoding in die situatie wel mogelijk maakt. 
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Inmiddels is op de website van de politieke partij D66 een uitgewerkte wetstekst en Memorie van 
toelichting verschenen van een nieuwe Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op 
verzoek. Dit initiatiefwetsvoorstel is eind januari 2017 ter consultatie aangeboden; de bedoeling 
was dat het daarna bij de Tweede Kamer zou worden ingediend. Ook hier gaat het om het mogelijk 
maken aan hulp bij zelfdoding aan ouderen die lijden aan het leven, hetgeen in dit voorstel 
overigens ‘levenseindebegeleiding’ wordt genoemd. 
 
4.1.2.   Het onderhouden van contacten en samenwerking met andere pro-life  
  organisaties (nationaal en internationaal) en met politieke partijen en media. 
 
Het onderhouden van contacten is essentieel met het oog op de beïnvloeding van de publieke 
opinie en deelname aan het publieke debat. Door deze contacten kunnen tevens kennis en inspiratie 
worden opgedaan. 
De contacten richten zich vooral op verwante organisaties in binnen- en buitenland, de politieke 
partijen en de media. 
 
De contacten met verwante organisaties, zoals het Nederlands Artsenverbond (NAV), de 
Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV), de VBOK/Siriz, het Prof. Dr Lindeboom Instituut, e.d. 
worden onderhouden door onder meer het bezoeken van elkaars activiteiten. Daar waar mogelijk is 
wordt samengewerkt in het organiseren van activiteiten en getracht wordt om taken te bundelen. Zo 
wordt gezamenlijk getracht naar het verwezenlijken van een digitaal platform, onder de vlag van 
het digitale tijdschrift ‘Pro Vita Humana’, PVH. Vertegenwoordigers van de diverse verwante 
organisaties vormen de redactie van ‘Pro Vita Humana’ (zie verder 4.1.3). 
   
Verder is de JPV vertegenwoordigd in het bestuur van het ‘Platform Zorg voor Leven’. Het 
‘Platform Zorg voor Leven’ is een stichting waarin ruim 25 organisaties vertegenwoordigd zijn, 
waaronder dus ook de JPV.  
Het Platform heeft tot doel dat de beschermwaardigheid van het leven als centraal 
uitgangspunt wordt genomen in de sector zorg en welzijn en dat deze wordt verankerd in de wetten 
en maatregelen die de sector raken. Dit doel tracht het Platform onder meer te bereiken via het 
ethisch en juridisch beoordelen van relevante ontwikkelingen en (wets-)voorstellen.  
 
In het buitenland zijn de afgelopen jaren goede contacten gelegd met ‘Alliance Defending 
Freedom’ (ADF) een Amerikaanse juristen organisatie. De komende jaren zal dit contact zo 
mogelijk worden geïntensiveerd.  De contacten met ‘One of Us’ zullen de komende jaren via het 
Platform Zorg voor Leven gaan. 
 
Wat de politieke partijen betreft: duurzame en goede contacten worden onderhouden met o.a. 
individuele leden van Kamerfracties, relevante commissies uit de Tweede Kamer en 
wetenschappelijke partijbureaus. Dergelijke contacten zijn  van belang om het politieke debat en de 
politieke besluitvorming te beïnvloeden. 
Vooral met de confessionele partijen bestaan goede contacten. Aangezien het gedachtegoed van de 
JPV in feite niet- religie gebonden is, heeft het leggen van contacten met alle politieke partijen 
prioriteit.  
 
Wat de media betreft: zowel namens de JPV als op persoonlijke titel zal een bijdrage worden  
geleverd aan publieke debatten en zullen artikelen worden aangeboden voor de landelijke pers. Met 
redacteurs van enkele landelijke dagbladen en andere mediamensen bestaan goede contacten. Dit 
vergroot de mogelijkheden om onze standpunten uit te diepen en te verspreiden. 
 
4.1.3.   Het uitbrengen van een digitaal tijdschrift 
 
Sinds 2004 heeft niet alleen de JPV, zie www.provita.nl , maar ook  het tijdschrift PVH een eigen 
website: www.provitahumana.nl. 
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De toegankelijkheid van ons gedachtegoed wordt met deze website vergroot. Wij achten dit van 
belang voor iedereen die meer wil weten over medisch-ethische onderwerpen en over de 
rechtsbescherming van het menselijk leven.  
Voor de komende jaren wordt ernaar gestreefd de website van het tijdschrift te  integreren in de 
website van de JPV met actuele nieuwere techniek. Daardoor zullen de redactieleden zelf de kopy 
kunnen plaatsen op de website (zie ook punt 4.1.7). 
 
4.1.4.  Het uitbrengen van een (digitale) Nieuwsbrief. 
 
Het bestuur streeft er naar om in ieder geval tweemaal per jaar een JPV Nieuwsbrief 
uit te brengen, die verstrekt wordt aan alle leden en vrienden van de vereniging. Naast 
organisatorische ontwikkelingen van de JPV zal ingegaan worden op actuele maatschappelijke 
ontwikkelingen in binnen- en buitenland en de reactie daarop van de JPV. 
 
4.1.5.  Het organiseren van seminars  
 
Ook de komende jaren zijn symposia voorzien met actuele onderwerpen die ons gedachtegoed 
raken. Het gaat dan vooral om  nieuwe medisch-ethische ontwikkelingen in de samenleving en de 
jurisprudentie daarvan.  
Het bestuur streeft ernaar om in 2018 weer een symposium te organiseren, eventueel tezamen met 
een verwante instelling.  
 
4.1.6.  Het publiceren in vaktijdschriften en in landelijke dag- of weekbladen 
 
De afgelopen jaren is er door en namens de JPV gepubliceerd in landelijke dag- en weekbladen.  
Deze lijn zal worden voortgezet.  
Een bijdrage hierin van onze leden dient te worden gestimuleerd. Maatregelen hiertoe zijn: 

- onze leden persoonlijk en direct benaderen om over een bepaald onderwerp te schrijven; 
- daar waar gewenst ondersteuning bieden in het verzamelen van het basismateriaal; 
- het optreden als (co)auteur indien daaraan behoefte is. (Zie ook actiepunt 4.2.2.) 
 

4.1.7.   Public Relations en communicatie 
 
De website van de vereniging, www.provita.nl, is een belangrijk communicatiemiddel. De website 
is in 2011 vernieuwd, maar helaas  inmiddels weer verouderd.  
 
Het bestuur van de JPV is dan ook van mening dat aan de invulling van de website in de toekomst 
alle mogelijke aandacht moet worden besteed, zo nodig zal de website worden geactualiseerd door 
een extern bureau. 
 
De vereniging draagt ook via Twitter haar gedachtegoed uit.  
In de praktijk is gebleken dat deze vorm van communicatie via de sociale media behoorlijk 
effectief is. Studenten, journalisten, politici e.a. (bij het uitvoeren van bijv. euthanasie in de praktijk 
betrokkenen) en andere geïnteresseerden nemen regelmatig contact op met de JPV voor nadere 
informatie, overleg of ondersteuning.  
Het	bestuur	is	ervan	overtuigd	dat	de	JPV	professionele	ondersteuning	nodig	heeft	van	een	extern	
marketing	en	communicatiebureau	om	de	doelstellingen	van	de	JPV	beter	te	kunnen	
verwezenlijken.		Er	zal	een	zgn.	heidag	worden	georganiseerd	ter	voorbereiding	op	essentiële		
vragen	zoals:	wie	zijn	wij,	wat	willen	wij	concreet	uitdragen,	wat	is	de	meerwaarde	van	de	JPV	
voor	derden?		
	
4.2.	 		 Externe	professionele	hulp	van	communicatie	bureau	
	
Externe	professionele	hulp	is	de	komende	jaren	nodig	voor	effectieve	beïnvloeding	van	de	
publieke	opinie	op	het	gebied	van	eerbied	voor	de	onaantastbare	waarde	en	waardigheid	van	elk	
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menselijk	leven.	Dat	wil	zeggen	dat	ieder	mens	waardevol	is:	ziek	of	gezond,	met	of	zonder	
handicap	en	ongeacht	de	levensfase	waarin	iemand	verkeert.	Dat	betekent	dat	de	zwakken	in	
onze	samenleving	bijzondere	bescherming	verdienen.	Zij	zijn	immers	degenen	die	het	minst	voor	
hun	rechten	kunnen	opkomen,	zoals	bijvoorbeeld	ongeborenen,	zuigelingen	met	een	handicap	of	
ernstige	aandoening,	demente	bejaarden,	mensen	in	coma,	terminaal	zieken	e.a.		
De	Juristenvereniging	Pro	Vita	zet	zich	in	voor	een	adequate,		juridische	bescherming	van	deze	
groepen.	De	vereniging	kiest	hierbij	vóór	het	leven	en	vóór	optimale	zorg	vanwege	de	unieke	
waarde	van	elk	mens.	
	
Zoals	hierboven	benoemd	(zie	punt		4.1.1.2.),	staat		het	thema	‘hulp	bij	zelfdoding	bij	voltooid	
leven’	de	komende	jaren	op	de	agenda.	Vraag	is,	hoe	positioneert	de	JPV	zich	richting	overheid,	
maatschappelijke	organisaties	en	burgers?	Hoe	kan	de	naamsbekendheid	van	de	JPV	worden	
vergroot?		
Er	zal	via		een	extern	communicatie	bureau	een	campagne	worden	gestart	om	alle	relevante	
overheden	en	maatschappelijke	organisaties	te	bereiken,	zodat		de	JPV	daar	een	partnership	mee	
kan	opbouwen.		
	
Verder	is	externe	professionele	hulp	nodig	om	het	aantal	leden	van	de	vereniging	uit	te	breiden	
en	te	activeren,	(zie	punt	3.3).		
	
Ook	zal	worden	getracht	om	met	externe	professionele	hulp	het	vermogen	van	de	vereniging	
zodanig	te	vergroten,	dat	de	doelstelling	van	de	vereniging	beter	kan	worden	verwezenlijkt.	(	zie	
punt	3.4).	
Maar	ook	is	het	van	belang,	de	continuïteit	van	de	vereniging	te	bevorderen.	De	kosten	moeten	
uiteraard	in	de	juiste	verhouding	staan	tot	de	verwachte	opbrengst.	
	
Samengevat:	
	
4.2.1.	 	 Effectieve	beïnvloeding	van	de	publieke	opinie	

Daarbij	gaat	het	om	de	eerbied	voor	de	ontastbare	waarde	en	waardigheid	van	
elk	menselijk	leven.		

	 	 Dit	in	relatie	tot	het	hiervoor	genoemde	thema	“hulp	bij	zelfdoding	bij	voltooid	
	 	 	 leven”.	
	 	 	
4.2.2.	 	 Meer	groei	van	het	aantal	leden		
	 	 De	JPV	is	een	vereniging	met	135	leden,	vooral	juristen.	De	achterban	is	passief,	
	 	 hoe	krijgt	het	bestuur	de	achterban	gemobiliseerd,	zodat	zij	een	actieve	bijdrage	
	 	 	 gaat	leveren	aan	de	vereniging?			
	
4.2.3.	 	 Fondswerving	
	 	 Het	bestuur	heeft	ondersteuning	en	ideeën	nodig	voor	actieve	en	effectieve		
	 	 fondswerving	om	op	langere	termijn	de	doelstellingen	beter	te	kunnen		
	 	 	 verwezenlijken.	 
 
 
5.  TOT SLOT 
 
Het bestuur en de adviseurs van de Juristenvereniging Pro Vita en de redactie van Pro Vita Humana 
zien het uitdragen van de overtuiging dat de waarde van het leven van de mens vanaf zijn conceptie 
tot en met zijn stervensproces onaantastbaar is, als een kostbare opdracht. Daarvoor zijn veel 
denkwerk, zorgvuldige besluitvorming, evenwichtige planning en een hartelijke toewijding nodig. 
We wensen dat ook de leden van de JPV en in feite iedere betrokkene in onze samenleving toe!  


