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Woord vooraf 
 
 
In dit jaarverslag, dat betrekking heeft op het jaar 2021, legt het bestuur van de Stichting Platform 
Zorg voor Leven (hierna te noemen: PZvL) beknopt verantwoording af. 
 
De stichting heeft ten doel dat de beschermwaardigheid van het menselijk leven als centraal 
uitgangspunt wordt genomen in het bijzonder in de sector zorg en welzijn, maar ook daarbuiten, en 
dat deze wordt verankerd in de wetten en maatregelen van de overheid die deze sector en 
daarbuiten raken. 
 
De stichting heeft in het verslagjaar steeds naar de meest effectieve wegen gezocht om de publieke 
opinie en het overheidsbeleid te beïnvloeden in de door haar gewenste richting en voorts al hetgeen 
in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan 
zijn. 
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1. Organisatie 
 
 

• Doel van de stichting 
 
De stichting is op 19 juli 2002 opgericht en heeft ten doel dat de beschermwaardigheid van het 
menselijk leven als centraal uitgangspunt wordt genomen in het bijzonder in de sector zorg en 
welzijn, maar ook daarbuiten, en dat deze wordt verankerd in de wetten en maatregelen van de 
overheid die deze sector en daarbuiten raken. 
 
Dit betekent dat: 
 

o het Platform aangaande de doelstelling in de samenleving een bewustwording tot stand wil 
brengen en in stand wil houden; 

o het Platform een gesprekspartner wil zijn voor de regering en het parlement; 
o patiënten en cliënten te allen tijde moeten kunnen rekenen op een respectvolle bejegening, 

een adequate begeleiding, medische behandeling en zorg; 
o werkers in de sector zorg en welzijn die vanuit dit principe hun werk doen volledig worden 

erkend en geaccepteerd in hun beroepsuitoefening. 
 

• Middelen 
 
Het Platform probeert zijn doel te bereiken via het ethisch en juridisch beoordelen van 
ontwikkelingen en (wets)voorstellen die de sector zorg en welzijn raken. Het Platform zoekt steeds 
naar de meest effectieve wegen om de publieke opinie en het overheidsbeleid te beïnvloeden in de 
door hem gewenste richting. Indien nodig organiseert het Platform daarvoor politieke en 
maatschappelijke druk via brede coalities met maatschappelijke, politieke en religieuze organisaties. 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32092811 en RSIN 
8149.43.640 en is bij beschikking d.d. 18 april 2017 met ingang van 1 januari 2017 door de 
Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. 
 

• Bestuur 
 
Het bestuur van de stichting bestond per 31 december 2021 uit de volgende leden. 
 

o De heer D.J.H. (Diederik) van Dijk, voorzitter 
op voordracht van de Nederlandse Patiënten Vereniging; 

o Mevrouw G.J. (Gerda) de Pater, secretaris 
op voordracht van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie; 

o De heer C.J. R. (Rudolf) van Binsbergen, bestuurslid 
op voordracht van de Juristenvereniging Pro Vita; 

o De heer S. Luitwieler, bestuurslid 
op voordracht van het Prof. dr. G.A. Lindeboominstituut; 

o De heer B. Alderliesten, bestuurslid 
op voordracht van Schreeuw om Leven; 

o De heer F.A. Mulder, penningmeester 
op voordracht van Helpende Handen 

o De heer J. Kloosterman, bestuurslid 
op voordracht van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie. 
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• Deelnemers 
 
De stichting wordt gedragen door alle organisaties en instanties die een desbetreffende verklaring 
onderschrijven, het daarbij gevoegde protocol ondertekenen en de jaarlijks vast te stellen 
deelnemersbijdrage voldoen. 
 
Op basis van hun verschillende betrokkenheid zijn er kerndeelnemers en algemene deelnemers. 
Kerndeelnemers zijn niet-winstbeogende organisaties die nadrukkelijk gericht zijn op de sector zorg 
en welzijn en/of op de behartiging van collectieve en individuele belangen in de sector. Algemene 
deelnemers zijn de maatschappelijke, politieke en religieuze organisaties, die het streven van de 
kerndeelnemers ondersteunen. 
 
Per 31 december 2021 kende de stichting de volgende kerndeelnemers. 
 

o Juristenvereniging Pro Vita 
o Nederlandse Patiënten Vereniging 
o Pro Life Verzekeringen 
o Prof. dr. G.A. Lindeboominstituut 
o Reformatorisch Maatschappelijke Unie 
o Guido de Brès-Stichting Studiecentrum SGP 
o Stichting Civitas Christiana 
o Stichting Schreeuw om Leven 
o Helpende Handen 

 
Per 31 december 2021 kende de stichting de volgende algemene deelnemers. 
 
o CGMV 
o Christelijke Gereformeerde Kerken Deputaten H.O. 
o Christelijke Hogeschool Ede 
o CMF Nederland (Christian Medical Fellowship) 
o Comité Vrouwenbonden 
o Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk 
o Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting 
o One of Us Nederland 

 
• Financiering 

 
De stichting maakte geen winst met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten. De stichting 
werd gefinancierd door jaarlijkse contributies van kerndeelnemers en algemene deelnemers. 
Daarnaast ontving de stichting incidenteel donaties, zoals voor de Week van het Leven.  
 
Bestuursleden beschikten niet over het vermogen van de stichting alsof het hun eigen vermogen is 
en zijn onafhankelijk van donateurs en begunstigden. De stichting hield niet meer vermogen aan dan 
redelijkerwijs nodig was voor het werk voor het doel van de stichting. 
 

• Bezoldiging 
 
Bestuursleden konden alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Er werden geen 
vacatiegelden uitgekeerd. Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben 
door hun functie bij de stichting. 
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2. Activiteiten in 2021 
 
 

• Bestuursvergaderingen 
 
Het bestuur vergaderde op 4 februari, 10 juni en 24 november 2021. 
 

• Bijeenkomsten en activiteiten 
 
In aanloop naar de verkiezingen organiseerde het platform een petitie voor de verlaging van de 24-
weken grens bij abortus. Het is schrijnend dat abortus tot die tijd nog mag. Niet alleen om medische 
redenen, maar om allerlei soorten redenen. Abortussen ver in de zwangerschap zijn realiteit. Jaarlijks 
wachten ruim 2500 vrouwen tot achttien weken of later met het afbreken van een zwangerschap. 
Meer dan de helft van deze kinderen is kerngezond. Met de petitie riepen wij de nieuwe regering op 
om de abortusgrens van 24 weken te verlagen. Elke abortus is er één te veel, voor moeder én kind. 
Maar of je nu voor- of tegenstander van abortus bent, over één ding kunnen we het eens zijn: de 24-
wekengrens is inhoudelijk niet meer te verdedigen. Daarover moet het debat worden gevoerd. 
 
Het PZvL organiseerde een netwerkbijeenkomst op 9 juli 2021 over wetenschappelijke/ 
technologische ontwikkelingen op het gebied van medische ethiek vanuit christelijk-ethisch 
perspectief waarbij ook werd ingegaan op de politieke stand van zaken en kansen/bedreigingen op 
het gebied van medische ethiek met het oog op een nieuw kabinet. Medewerking verleenden 
Diederik van Dijk (directeur NPV), Arthur Alderliesten (projectcoördinator ethiek Lindeboom 
Instituut) en Kees van der Staaij (Tweede Kamerlid SGP). Deze indringende en actuele ontwikkelingen 
vragen om heldere duiding vanuit christelijk perspectief. 
 
Voor de zesde keer organiseerde het Platform Zorg voor Leven de Week van het Leven. Deze week 
vond plaats van 6 tot en met 13 november 2021. Met de campagne pleitte het platform op 
indringende wijze voor betere hulp aan moeder en kind bij een ongewenste zwangerschap: 
https://www.weekvanhetleven.nl  
 
De organisaties die betrokken zijn bij het Platform Zorg voor Leven hebben laten zien dat er 
alternatieven voor abortus zijn. Als er goede zorg is voor moeder en kind, of dat nu praktische steun, 
gezondheidszorg of financiële hulp is, heeft iedere vrouw nog een andere keuze. Nieuw leven begint 
bij de conceptie. Ongeboren leven is dus leven. En ieder leven verdient bescherming; dat is de visie 
van de Week van het Leven. Deze visie is dit jaar verspreid via reclame op televisie, radio, sociale 
media en in diverse gedrukte uitgaven. 
 

• Overige zaken 
 
Politiek en media 
 
Door verschillende partners van het Platform is contact gelegd met (leden van) de Tweede Kamer en 
met het ministerie van VWS op het terrein van de medische ethiek, zoals prenatale screening, 
vaccinatie, abortus, NIPT, euthanasie en embryo-onderzoek. Dit is ook gebeurd met het oog op het 
schrijven van de verkiezingsprogramma’s door de verschillende politieke partijen.  
 
Reclame Code Commissie 
 
Tijdens de Week van het Leven 2021 hebben veel mensen een klacht ingediend bij de Stichting 
Reclame Code, naar aanleiding van een oproep op sociale media. Op de website van de Week van 
het Leven is een korte samenvatting van de klachten en het verloop van de procedure te vinden. 
Iedere klacht is door de RCC van tafel geveegd. 

https://www.weekvanhetleven.nl/


Pagina 6 van 9  

 
Gegevensbescherming 
 
In 2018 is geborgd dat het Platform voldoet aan alle vereisten op het terrein van bescherming van 
persoonsgegevens. Een herziene privacyverklaring werd gepubliceerd op de website van de stichting. 
Daarnaast zijn in 2020 aanvullende maatregelen genomen ter beveiliging van de website. 
 
Balans per 31 december 2021 en staat van baten en lasten over 2021 vindt u hieronder.  
 

Balans per 31 december 2021 
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Staat van baten en lasten over 2021 
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Toelichting op de jaarrekening 
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