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1.    INLEIDING 

 

In dit concept-beleidsplan legt het bestuur van de Juristenvereniging Pro Vita (JPV) het actuele 

beleid vast. Dit beleidsplan wordt vastgesteld door het bestuur en besproken in de Algemene 

Ledenvergadering van 2023. Het beleidsplan zal om de drie jaar worden aangepast.  

 

 

2.  Statuten 

 

2.1.   Grondslagen en uitgangspunt 

 

De doelstelling en het uitgangspunt van JPV in art. 3 van de statuten luidt als volgt. 

 

Uitgangspunt van de vereniging is: ‘Eerbied voor de onaantastbare waarde en waardigheid van elk 

menselijk leven.’ 

 

JPV 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 en hulp bij zelfdoding en medische experimenten. 

 

Dit uitgangspunt komt tot uitdrukking in het geldende nationale en internationale recht. JPV zal de  

de naleving en handhaving van de rechtsbescherming van het leven nastreven. Wanneer het 

geldende recht of de ontwikkeling daarvan het leven van de mens onvoldoende beschermt of zelfs 

bedreigt, zal JPV zich inspannen om het recht en zijn toepassing in positieve zin te veranderen.  

 

JPV wil haar doelstelling onder meer bereiken door op juridische deskundige wijze getuigenis af te 

leggen, acties te voeren of te ondersteunen en hulp te verlenen op 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 JPV het algemeen maatschappelijk belang te dienen. 

 

2.2.   Afwezigheid van winstoogmerk 

 

JPV heeft geen winstoogmerk (art.3 lid 3  statuten). Alle werkzaamheden en inkomsten komen ten 

bate van onze doelstelling. 
 

2.3.  Bestemming liquidatiesaldo 

 

Bij het einde en ontbinding van JPV zal een eventueel batig saldo worden besteed aan een ANBI met 

een overeenkomstige doelstelling (art. 23 lid 6 statuten). 
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3. Beleid 2022-2024  

 

3.1 Voorbereiding 

 

Als voorbereiding op het beleid voor de komende jaren hebben we in november 2021 met alle 

leden die actief betrokken zijn een inspiratiemiddag gehouden. We stelden ons de vraag wat het 

bestaansrecht is van JPV op de lange termijn, wat ons doel en focus zijn, hoe we onze boodschap 

willen brengen en wat we betekenen voor onze leden. De uitkomst van dit overleg geeft richting 

aan ons beleid. 

 

3.2 Positie, focus en maatschappelijke bijdrage 

 

JPV is één van de spelers op de prolife-markt. Onze focus ligt op de juridische aspecten van 

levensvraagstukken en het recht op leven. Hieraan geven we vorm op verschillende manieren. 

 

1.  We ontwikkelen de website en het tijdschrift Pro Vita Humana als een kennisbank, waar 

iedereen die vragen of interesse heeft vrij uit kan putten. Deze kennis bestaat uit een uitgebreid 

archief en presenteert actuele ontwikkelingen en discussie. 
2. We nemen actief deel aan het maatschappelijke debat over levensvragen. 
3. We dragen bij aan het politieke debat en wetsontwikkeling. 
4. We zoeken aansluiting bij naastliggende organisaties om met hen juridische en ethische 

vraagstukken te delen. 
 

Deze focus maakt unieke juridische expertise toegankelijk voor mensen met persoonlijke vragen, 

draagt bij aan wetenschapsontwikkeling, steunt evenwichtig politiek debat en steunt andere 

organisaties met juridische onderbouwing. 

 

3.3 Keuze uit de kerndoelen 

 

Ons kerndoel is het recht op leven te beschermen van het prille begin tot het einde. Van dit brede 

gebied willen we ons de komende jaren meer specifiek richten op de thema’s: 

- euthanasie 
- palliatieve zorg 
- levensbeëindiging van kinderen zonder verzoek 
- abortus 
- embryoselectie 
- kiembaanmodificatie 
- recht op gezondheidszorg 

 

3.4 Publiciteit 

 

JPV wil actief naar buiten treden. We doen dit gedifferentieerd met respect voor ieders opvatting, 

maar duidelijk pro-life. Het is belangrijk niet alleen met gelijkgestemde mensen of organisaties in 

gesprek te gaan, maar juist ook met wie we van mening verschillen. 

We gebruiken daarvoor verschillende middelen, zoals 

- artikelen schrijven voor wetenschappelijke tijdschriften, en meer algemene bladen 
- deelnemen aan debatten en lezingen 
- reactie op wetsontwikkeling aan ministeries, politieke partijen en wetenschappelijke 

bureau’s 
- de website 
- ontwikkeling van de podcast 
- social media. 
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3.5 Partnerorganisaties 

 

Voor een goed bereik van ons werk is het belangrijk om met andere organisaties samen te werken. 

Dit zijn onder meer: 

- Platform Zorg voor Leven 
- One of Us Europe 
- NPV 
- Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut 
- Forum C 
- NAV 

 

Actueel ligt ook de vraag voor of we intensiever zullen gaan samenwerken met het Nederlands 

Artsenverbond (NAV). We gaan daarover met hun bestuur in gesprek. Het contact met studenten 

en het Studentenplatform zal verder onderzocht en aangegaan worden. 

 

 

3.6 Wat we betekenen voor onze leden 

 

Leden van JPV kunnen een goed bijgewerkte website verwachten met actuele items. We sturen 

regelmatig een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen en meldingen van evenementen. 

In 2023 vieren we met elkaar het 40-jarig bestaan van JPV! 

Ons ledenaantal loopt gestaag licht terug. We willen daarom inzetten op nieuwe leden en student-

leden. 

Voor de contributie van het lidmaatschap van studenten worden de statuten gewijzigd. 

 

 

4. Bestuur, ondersteuning en redactie 

 

4.1 De leden 

 

In 2021 heeft een bestuurswisseling en uitbreiding plaatsgevonden. Het bestuur bestaat uit 

mr. Tista Bobbink, voorzitter 

mr. Marie-Thérèse Hengst, secretaris 

John van Rooij Bac, penningmeester 

mr. Rudolf van Binsbergen, lid 

mr. Patrick Garré, lid. 

 

Het bestuur wordt bijgestaan door twee vaste adviseurs 

mr. Jolanda van Boven 

mr. Mirjam den Boer-Neele. 

 

Naast onze vaste adviseurs kunnen we voor medische, ethische en juridische deskundigheid bij 

specialisten op deze gebieden terecht. 

 

De webredactie wordt gevormd door 

mr. Martine Klaasse-Carpentier 

mr. Marie-Thérèse Hengst 

mr. Patrick Garré. 

 

4.2 Vacature 

 

Voor de functie van secretaris zoeken we een vervangend bestuurslid. 
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5. Financieel beleid 

 

Het symposium Levenseindewet, summum van vrije wil? in 2021 heeft een grote investering 

gevraagd. Weliswaar was het resultaat ongeveer gelijk met de begroting. Dat betekent dat we op 

ons vermogen hebben ingeteerd. In de komende jaren willen we nieuwe leden en studentleden 

werven en fondsen aanspreken. We kunnen nu zuiniger zijn met bijvoorbeeld reiskosten, omdat we 

meestal digitaal vergaderen. Onze medewerkers ontvangen geen andere vergoeding dan de 

onkosten die ze hebben gemaakt. Tegelijk is het onderhoud van de website en digitale 

communicatiemiddelen een kostenpost. We moeten daarom onze uitgaven goed afwegen. We 

zullen daarom ook onze inkomsten proberen te vergroten. 

2023 is ons jubileumjaar, we bestaan dan 40 jaar. We hopen dan ook wervende acties uit te zetten: 

ten aanzien van leden en andere inkomsten.  

 
 
6 Een kostbare opdracht 

 

Het bestuur en de adviseurs van JPV 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 JPV en in feite 

iedere betrokkene in onze samenleving toe!  


