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InleidingInleidingInleidingInleiding 

 

Na het groots aangepakte jubileum in 2017 was 2018 een rustiger, maar interessant jaar voor de 

vereniging. De bezetting van het bestuur is medio 2017 grotendeels veranderd; de bestuursleden 

hebben van de gelegenheid gebruikgemaakt zich in te werken en een gezamenlijk plan van aanpak 

vast te stellen. Speerpunten waren de communicatie met de leden en het zoeken naar een breder 

bereik van juristen bij de Rijksoverheid, in het bijzonder bij toezichthouders en uitvoeringsdiensten. 

Daarnaast is een nieuw administratiesysteem in gebruik genomen (zie verder onder «Ledenbestand» 

en het financieel verslag in de bijlage). 

 

ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten 

 

JuristenRijk heeft in 2018 twee bijeenkomsten georganiseerd: de voorjaars- en de najaarsbijeenkomst. 

 

Voorjaarsbijeenkomst: versterkt toezicht 

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst stonden de positie van de rijksinspecties en de verhouding tussen 

beleid en toezicht centraal. Op 1 januari 2016 zijn de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties in werking 

getreden, die het toezicht beogen te versterken en rijksbrede regels te stellen. Twee jaar na dato is de 

betekenis van de aanwijzingen tijdens de voorjaarsbijeenkomst besproken. Sprekers waren dr. Meike 

Bokhorst (onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en wetenschappelijk medewerker van de WRR), dr. 

Jeroen Denkers (coördinerend adviseur van de Inspectie Justitie en Veiligheid) en Rob Velders, consul-

tant toezicht en handhaving. De bijeenkomst vond plaats aan de Lange Voorhout 62. 

In de zomereditie van JuristenKijk is meer aandacht besteed aan het onderwerp. 

 

Najaarsbijeenkomst: digitalisering en recht 

De najaarsbijeenkomst betrof de gevolgen van digitalisering voor het werk van overheidsjuristen. Eén 

van de aanleidingen om dit thema te bespreken was het wetsvoorstel Wet digitale overheid, dat op 

dat moment bij de Tweede Kamer lag. Staatsraad Richard van Zwol heeft dit wetsvoorstel tijdens de 

bijeenkomst besproken. Daarnaast stonden vooral de praktische gevolgen van digitalisering centraal. 

De andere sprekers waren Marcelo Goosens (EZK) en Barbera Veltkamp (BZK) over de digitaliserings-

agenda, Syreeta Naarendorp (IND) over digitalisering in de praktijk en Mariette Lokin (FIN, op dat 

moment nog promovenda aan de VU) over digitale vaardigheden. De bijeenkomst vond plaats in het 

Ministerie van Justitie en Veiligheid en werd zeer goed bezocht. 

In de eerste editie van JuristenKijk in 2019 is meer aandacht besteed aan het onderwerp. 

 



Eind 2018 heeft het bestuur aangekondigd werkbezoeken te gaan organiseren. 

 

BestuurBestuurBestuurBestuur 

 

Begin 2018 heeft het bestuur Emese Simon in zijn midden verwelkomd als opvolger van Arne de 

Winter. Emese werkt als afdelingshoofd Juridische en Algemene Zaken bij de directie Migratiebeleid 

van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 

In 2018 hebben Heike Schröter (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en Tineke Witberg 

(Academie voor Overheidsjuristen) afscheid genomen van het bestuur. Heike was als algemeen 

bestuurslid sinds 2014 verbonden aan de vereniging. Tineke was sinds 2013 bestuurslid en heeft tot 

2017 de functie van secretaris waargenomen. Lange tijd was zij de drijvende kracht in het bestuur, dat 

haar zeer dankbaar is voor haar grote inzet. De functies zijn in 2018 niet meer vervuld. 

 

Het bestuur bestond in 2018 verder uit Ernst-Paul Nas (voorzitter), Reyer van der Vlies (secretaris), 

Erlinde Kuijpers (penningmeester) en Jan Willem Severijnen (algemeen bestuurslid). 

 

LedenbestandLedenbestandLedenbestandLedenbestand 

 

In 2018 zijn er 41 leden uitgeschreven. Het aantal leden bedroeg eind 2018 237. 

 

Tot 2018 was de ledenadministratie gekoppeld aan die van de Academie voor Overheidsjuristen. 

Omdat deze situatie om verschillende redenen niet langer wenselijk was, is het bestuur in 2018 

gebruik gaan maken van de dienstverlening van e-boekhouden.nl. Hierdoor is het in de eerste plaats 

mogelijk de ledenadministratie beveiligd in een cloud te verwerken. In de tweede plaats is het eenvou-

diger nieuwsbrieven te verspreiden en facturen digitaal te versturen. De administratie is niet langer 

gekoppeld aan een fysieke werkplek bij de Academie voor Overheidsjuristen. 

De overgang naar een nieuw systeem is dankzij de inzet van de penningmeester en secretaris in het 

algemeen soepel verlopen. Wel is bij de overgang aan het licht gekomen dat een aantal leden ten 

onrechte nog was ingeschreven of eerder geen factuur had ontvangen. Om die reden is het aantal 

uitgeschreven leden in 2018 iets hoger dan normaal. Naar verwachting zal dit in 2019 opnieuw het 

geval zijn. 

    

CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie    

 

De communicatie van JuristenRijk verliep als gebruikelijk via e-mails, de website en het periodiek 

JuristenKijk. Daarnaast heeft het bestuur in 2018 een LinkedInprofiel opgesteld om de bekendheid van 

de vereniging buiten het eigen ledenbestand te vergroten. 

 

In 2018 verscheen JuristenKijk twee keer. In de wintereditie (februari) stond de AVG centraal; de 

zomereditie (augustus) ging vooral over versterkt toezicht. 

  



Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage ––––    financieel verslag 2018financieel verslag 2018financieel verslag 2018financieel verslag 2018    

    

In de loop van 2018 zijn de financiële en ledenadministratie overgegaan op een digitaal administratie-

systeem, e-boekhouden.nl. Dit systeem maakt het mogelijk leden per e-mail (nieuwsbrieven) te 

benaderen en lidmaatschapsfacturen automatisch te genereren en in de boekhouding te verwerken. 

Het systeem is bovendien automatisch gekoppeld aan de bankrekening van de vereniging, waardoor 

de financiële administratie overzichtelijker is. In het nieuwe systeem is het niet langer mogelijk verza-

melfacturen te maken voor bepaalde groepen leden die bijvoorbeeld werkzaam zijn bij eenzelfde 

dienstonderdeel. Dit was voor sommige leden even wennen. 

 

In 2018 is extra aandacht geschonken aan het innen van oude vorderingen. Deze zijn tegelijkertijd met 

de lidmaatschapsfacturen over 2018 verzonden, waarna twee herinneringen zijn verstuurd aan niet-

betalende leden. Een aantal leden heeft naar aanleiding daarvan alsnog betaald. Ook heeft een aantal 

leden verzocht hun lidmaatschap op te zeggen. 

De kascommissie heeft vorig jaar geadviseerd oninbare vorderingen af te boeken. Conform dit advies 

zijn de vorderingen afgeboekt van leden die in 2017 reeds een schuld hadden bij de vereniging en na 

de tweede herinnering nog steeds niet hebben betaald, opgezegd of contact hebben opgenomen met 

het bestuur. Dit betrof een totaalbedrag van € 3.005. Daarnaast stonden op 31 december 2018 nog 54 

facturen open voor een totaalbedrag van € 1.385. Het betreft grotendeels vorderingen op leden die 

hun contributie voor 2018 nog niet hebben betaald. 

 

Mede door het afboeken van oninbare oude vorderingen en het alsnog uitbetalen van het restant van 

het prijzengeld voor de ‘Overheidsjurist van het jaar’ uit 2017, is 2018 afgesloten met een bescheiden 

verlies van € 329,22. De vereniging is gezond met een reserve van € 27.100,67. Naar verwachting zal 

de vereniging in 2019 verder interen op haar reserve vanwege de organisatie van het congres voor 

haar 12,5-jarig bestaan in het najaar van 2019. 

 


