
 

Bijlage III: Ontwerp-akte houdende wijziging van de statuten 

Naam en Zetel. 

Artikel 1. 

De vereniging draagt de naam: VJK Beroepsvereniging voor de jurist werkzaam bij de decentrale 

overheid 

Zij is gevestigd te Leiden.  

Doel. 

Artikel 2. 

De vereniging heeft als doel de juridische kwaliteit en in het bijzonder het rechtsstatelijk handelen 

van bestuursorganen van gemeenten en van rechtspersonen als genoemd in artikel 4 te bevorderen. 

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:  

a. in het belang van een goede beroepsuitoefening juristen werkzaam bij gemeenten of 

rechtspersonen als genoemd in artikel 4 te ondersteunen bij hun dagelijkse werkzaamheden door 

het organiseren van bijeenkomsten, uitbrengen publicaties, het stimuleren en faciliteren van 

samenwerking en delen van leerervaringen via het organiseren van intervisie of anderszins tussen 

juristen. 

b. het stimuleren bij juristen van het volgen van post-initiële opleidingen voor het verwerven en 

behouden van  professionele kennis en vaardigheden die voor een goede beroepsuitoefening van 

belang zijn in hun werkdomein. 

c. het samenwerken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, universiteiten, hogescholen, 

beroepsverenigingen voor juristen en andere partners. 

d. het agenderen van vraagstukken die zijn verbonden aan het vervullen van een goede rolopvatting 

van de jurist in een politiek-bestuurlijke context. 

e. het agenderen van vraagstukken die zijn verbonden aan digitalisering en technologische 

ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor juristen. 

f. bij juristen onder de aandacht brengen dat in het belang van een rechtvaardige uitkomst de 

uitvoering van het recht altijd dient plaats te vinden tegen de achtergrond van ongeschreven 

rechtsnormen die voor het individuele geval van belang kunnen zijn. 

Lidmaatschap. 

Artikel 4. 

1. Het lidmaatschap staat open voor gemeenten en rechtspersonen naar publiek- of privaatrecht 

waarop gemeenten overwegende invloed hebben, alsmede voor rechtspersonen die zijn belast met 

een publieke taak zoals provincies, veiligheidsregio’s en waterschappen. 



 

2. Het bestuur kan in afwijking van het gestelde onder 1 in bijzondere gevallen natuurlijke personen 

toelaten tot het lidmaatschap. 

Artikel 5. 

Het lidmaatschap van personen is niet overdraagbaar. 

 

Toelichting 

Tijdens de ledenvergadering op 29 november 2019 werd namens het bestuur een toekomstvisie  

gepresenteerd betreffende de doorontwikkeling van onze vereniging. Bovendien werd tijdens de 

ledenvergadering de nauw met deze toekomstvisie samenhangende  intentieverklaring “Op weg naar 

de gemeentejurist van de toekomst” toegelicht. Deze intentieverklaring werd in maart 2019 door de 

G40,de VNG en de VJK ondertekend. De ledenvergadering onderschreef deze toekomstvisie en kon 

instemmen met een vertaalslag van deze toekomstvisie middels een statutenwijziging. De ontwerp-

akte  houdende wijziging van de statuten behelst een voorstel van het bestuur tot deze vertaalslag. 

Het bestuur stel t ledenvergadering overeenkomstig het gestelde in artikel 17 van de statuten voor in 

te stemmen met een statuten overeenkomstig  bovenstaand voorstel  en het bestuur te machtigen 

om zo nodig andere wijzigingen door te voeren van technisch-juridische aard om deze te laten 

voldoen aan huidige notariële kwaliteitseisen. 

Een afschrift van bovenstaand voorstel ligt, met het oog op het bepaalde in artikel 17,lid 2,voor leden 

ter inzage ten huize van de voorzitter. 

 

 

Aldus vastgesteld in de op grondslag van artikel 6 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en 

Veiligheid tijdens de digitaal gehouden ledenvergadering op donderdag 11 februari 2021 

De voorzitter                                          de secretaris 

 

Mr.J.Olivier                                              Mr.M.van der Sluis  

 

  

 

 


