
 

 

Dos : 20112272/1485234  
Ref : ML/MH (260911.4)  
  
 
 STICHTING  
 
  
Heden achtentwintig september tweeduizend en elf (28-09-2011),  
verschijnen voor mij, mr. Marnix Hendrik Laurens Langeveld, notaris te 
Utrecht: 
1. mgr. dr. Willem Jacobus Eijk, wonende te Utrecht, Maliebaan 40 

(postcode 3581 CR), geboren te Ouder-Amstel op tweeëntwintig juni 
negentienhonderd en drieënvijftig (22-06-1953), paspoortnummer: 
NU848J7L2, ongehuwd (zonder geregistreerd partnerschap), hierbij 
handelend als voorzitter van de rechtspersoon volgens het kerkelijk 
recht (canon 447 van de Codex luris Canonici 1983 juncto artikel 2:2 
van het Nederlands Burgerlijk Wetboek): De Nederlandse 
Bisschoppenconferentie, met adres te Utrecht, Biltstraat 121 
(postcode 3572 AP), ter uitvoering van het daartoe op vijftien september 
tweeduizend en elf (15-09-2011) genomen besluit, blijkend uit een aan 
deze akte gehecht schriftelijk stuk en als zodanig deze rechtspersoon 
vertegenwoordigend, deze rechtspersoon hierna te noemen: De 
Nederlandse Bisschoppenconferentie; 

2. a. de heer drs. Cornelis Joannes Hendricus Maria van Dam, wonende 
te Oudenbosch, Markt 84 (postcode 4731 HR), geboren te Alkmaar 
op twee mei negentienhonderd en vijftig (02-05-1950), 
rijbewijsnummer: 4424762700, ongehuwd (zonder geregistreerd 
partnerschap); 

 b. de heer Wilfridus Gerardus van der Poll, wonende te Zeist, 
Fazantenlaan 16 (postcode 3704 EL), geboren te Utrecht op 
achttien juli negentienhonderd en achtenveertig (18-07-1948), 
paspoortnummer: NPJ3C7135, ongehuwd (zonder geregistreerd 
partnerschap), 

 hierbij handelend als voorzitter respectievelijk secretaris van de 
rechtspersoon volgens het kerkelijk recht (canones 116, 708 en 709 van 
de Codex luris Canonici 1983 juncto artikel 2:2 van het Nederlands 
Burgerlijk Wetboek): Konferentie Nederlandse Religieuzen, met adres 
te ’s-Hertogenbosch, Emmaplein 19A, (postcode 5211 VZ), ter 
uitvoering van het daartoe op zeven mei tweeduizend en elf (07-05-
2011) genomen besluit, blijkend uit een aan deze akte gehecht 
schriftelijk stuk en als zodanig deze rechtspersoon vertegenwoordigend, 
deze rechtspersoon hierna te noemen: de KNR. 
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De comparanten, handelend als gemeld, verklaren: 
CONSIDERANS 
De Nederlandse Bisschoppenconferentie en de KNR geven door deze akte 
uitvoering aan de aanbevelingen van het rapport “Naar Hulp, 
genoegdoening, openbaarheid en transparantie” dat de Commissie 
Deetman op negen december tweeduizend en tien (09-12-2010) in hun 
opdracht heeft opgesteld.  
In dat rapport werden aanbevelingen gedaan tot verbetering van het 
functioneren van de Landelijke Instelling Hulp en Recht. 
De Nederlandse Bisschoppenconferentie en de KNR hebben de heer R.J.G. 
Bandell in januari tweeduizend elf verzocht deze aanbevelingen te 
concretiseren. 
De heer Bandell werd voorzitter van een Coördinatiecommissie, in wier 
rapportage van drieëntwintig juni tweeduizend en elf (23-06-2011): “Wielen 
wisselen onder een rijdende trein” ter verbetering van het functioneren van 
de Landelijke Instelling Hulp en Recht een uitvoerige en concreet 
uitgewerkte schets wordt gegeven van een fundamentele wijziging van de 
huidige structuur. 
De Nederlandse Bisschoppenconferentie en de KNR hebben in hun 
gezamenlijk schrijven aan de Commissie Deetman van drieëntwintig juni 
tweeduizend en elf (23-06-2011) verklaard dat zij de voorgestelde 
maatregelen ondersteunen en akkoord gaan met de fundamentele 
structuurwijziging van de Landelijke Instelling Hulp en Recht. 
De nieuwe structuur zal vorm krijgen in de oprichting van een nieuwe 
stichting, die alle activiteiten van de Landelijke Instelling Hulp en Recht zal 
overnemen. 
Het bestuur van de Landelijke Instelling Hulp en Recht heeft besloten de 
Instelling op te heffen met ingang van heden en zal alleen nog als 
rechtspersoon in liquidatie voortbestaan voor zover nodig voor de 
vereffening van haar vermogen. 
De Landelijke Instelling Hulp en Recht heeft de bij deze akte op te richten 
stichting aangewezen als haar rechtsopvolger en wenst al haar activa en 
passiva aan deze stichting over te dragen per het moment van haar 
oprichting. 
De tekst van de statuten van de nieuwe stichting is door de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie en de KNR gezien en heeft hun instemming en 
wordt bij deze akte als volgt vastgesteld. 
OPRICHTING EN VASTSTELLING STATUTEN 
Ter uitvoering van het voorgaande richten de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie en de KNR hierbij een stichting op en stellen 
daarvoor de volgende statuten vast: 
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STATUTEN 
Naam en Zetel  
Artikel 1  
1. De stichting draagt de naam: Stichting Beheer & Toezicht i.z. Seksueel 

Misbruik in de R.-K. Kerk in Nederland. 
 De stichting is rechtsopvolger van en zet vanaf de dag van haar 

oprichting alle werkzaamheden voort die tot die datum werden verricht 
door de kerkelijke instelling “Landelijke Instelling Hulp en Recht” te 
Utrecht. 

2. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd en is gevestigd in de 
gemeente Utrecht. 

Doel  
Artikel 2  
1. De stichting stelt zich ten doel, ten behoeve van personen die zich in 

verband met een ervaring van seksueel misbruik binnen de rooms-
katholieke kerk in Nederland (“R.-K. Kerk”) tot de stichting hebben 
gewend, toezicht te houden op en/of  het financieren van: 

 a. het verwerken van de meldingen 
 b. het doorverwijzen naar adequate hulp, 
 c. het behandelen van klachten; 
 d. het verstrekken van schadeloosstellingen.  
2. De stichting heeft geen winstoogmerk. 
Middelen 
Artikel  3 
De middelen van de Stichting bestaan uit: 
a. Bijdragen van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en van de 

Konferentie Nederlandse Religieuzen. 
b. Giften en andere baten. 
Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen en vergoeding  
Artikel 4  
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit minstens drie (3) personen 

waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.  
2. De bestuurders worden door de Nederlandse Bisschoppenconferentie 

en de Konferentie Nederlandse Religieuzen benoemd op voordracht 
van het bestuur.  

3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar. Zij 
treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een 
volgens het rooster afgetreden bestuurder is terstond voor één periode 
herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder 
neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens 
vacature hij werd benoemd.  
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4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur 
zijn bevoegdheden.  

5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij 
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van 
hun functie gemaakte kosten.  

Bestuur: taak en bevoegdheden  
Artikel 5  
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.  
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van 

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van 
registergoederen.  

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van 
overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

4. Tegen een handelen in strijd met de leden 2 en 3 kan tegenover derden 
beroep worden gedaan. 

Bestuur: vergaderingen  
Artikel 6  
1. Het bestuur vergadert jaarlijks ten minste twee (2) maal: binnen zes (6) 

maanden na afloop van het kalenderjaar voor de vaststelling van het 
financiële jaarverslag en twee (2) maanden vóór het begin van het 
nieuwe kalenderjaar voor de vaststelling van de begroting voor het 
daarop volgende jaar.  

2. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de 
bestuurders daartoe de oproeping doet.  

3. De oproeping tot een vergadering geschiedt schriftelijk, ten minste 
zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de 
vergadering niet meegerekend. 

4. Een oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, 
de te behandelen onderwerpen. 

5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze 
afwezig is, voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de 
vergadering.  

6. Het hoofd van het in artikel 18 omschreven Meldpunt is ambtelijk 
secretaris van het bestuur. Deze zorgt voor de notulering van de 
vergadering. De notulen worden vastgesteld en getekend door de 
voorzitter van de vergadering en de secretaris. De notulen worden 
vervolgens bewaard door de secretaris. 

7. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie 
zijnde bestuurders. De voorzitters van het Platform Hulpverlening en 
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van de Klachtencommissie hebben als toehoorder met spreekrecht 
toegang tot de vergaderingen van het bestuur. 

Bestuur: besluitvorming  
Artikel 7  
1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de 

meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of 
vertegenwoordigd is.  

2. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem. 
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven 
worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de 
geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het 
voorstel geacht te zijn verworpen. 

3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig 
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde 
komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de 
door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden 
van vergaderingen niet in acht genomen. 

4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering 
besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de 
secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de 
voorzitter als notulen wordt bewaard. 

5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één 
of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming 
verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten 
briefjes. 

6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
7. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken 

oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde 
geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd 
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.  

 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de 
voorzitter van de vergadering de juistheid daarvan door een bestuurder 
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats. Door deze nieuwe 
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 
stemming. 

Bestuur: defungeren  
Artikel 8  
Een bestuurder defungeert:  
a. op eigen verzoek of  wegens het verstrijken van de benoemingstermijn; 
b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;  
c. door zijn overlijden; 
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d. door ontslag hem met algemene stemmen, verleend door de 
gezamenlijke overige bestuurders, na de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen 
over het voornemen daartoe te hebben gehoord;  

e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.  
Vertegenwoordiging  
Artikel 9 
1. De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen samen de stichting.  
2. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, 

alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die 
volmacht te vertegenwoordigen.  

Boekjaar, jaarverslag, jaarrekening en begroting  
Artikel 10  
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.  
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en 

van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de 
eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een 
administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden 
en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit 
te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen 
worden gekend.  

3. Het bestuur stelt het jaarverslag, de jaarrekening van het afgesloten 
boekjaar en de begroting voor het komende boekjaar vast. Deze 
vaststelling behoeft voorafgaande instemming van de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen. 
Het bestuur publiceert het jaarverslag, de vastgestelde begroting en de 
jaarrekening op de website van de stichting.  

4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, 
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te 
bewaren.  

5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de 
op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een 
andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de 
overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de 
gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd 
beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden 
gemaakt.  

Medewerkers 
Artikel 11 
Voor de realisering van de taken van het bestuur en de organen van de 
stichting kan het bestuur medewerkers aanstellen, die al dan niet op basis 
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van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden verrichten voor het bestuur 
en de overige organen van de stichting.   
Reglement  
Artikel 12   
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die 

onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur 
(nadere) regeling behoeven.  

2. Het reglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.  
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.  
Overige organen 
Artikel 13  
1. De stichting kent naast het bestuur de volgende organen: 
 a. het Platform Hulpverlening na seksueel misbruik in de R.-K. Kerk; 
 b. de Klachtencommissie voor seksueel misbruik in de R.-K. Kerk; 
 c. de  Compensatiecommissie die de hoogte van compensatie 

vaststelt na seksueel misbruik van minderjarigen in de R.-K. Kerk; 
 d. het Meldpunt voor seksueel misbruik in de R.-K. Kerk, tevens 

facilitair bureau voor de organen onder 1a, b en c. 
2. Het Platform Hulpverlening en de Klachtencommissie kennen beide 

een Klankbordgroep waarin slachtoffers en/of vertegenwoordigers van 
slachtoffers en inhoudelijke deskundigen elkaar kunnen ontmoeten. Het 
doel is deze organen een goed inzicht te laten houden in de wensen en 
noden van de slachtoffers. 

Het Platform Hulpverlening na seksueel misbruik in de R.-K. Kerk 
Artikel 14  
1. Het Platform Hulpverlening na seksueel misbruik in de R.-K. Kerk is 

een onafhankelijk opererend orgaan, verantwoordelijk voor het op een 
passende en professionele wijze doorverwijzen van slachtoffers van 
seksueel misbruik in de R.-K. Kerk naar op maat van het slachtoffer 
toegesneden hulpverlening. 

2. Het Platform Hulpverlening bestaat uit drie (3) onafhankelijke personen, 
die als specialisten bekend zijn in en met de wereld van geestelijke 
gezondheidszorg en van de hulpverlening na seksueel misbruik. 

3. De voorzitter van het Platform Hulpverlening wordt op voordracht van 
het bestuur benoemd door de Nederlandse Bisschoppenconferentie en 
de Konferentie Nederlandse Religieuzen. De twee overige leden 
worden benoemd door het bestuur.  

4. De leden van het Platform Hulpverlening worden benoemd voor de 
termijn van vier (4) jaar en zijn na afloop daarvan terstond voor één 
termijn herbenoembaar. 

5. Aan het Platform zijn vertrouwenspersonen verbonden, die benoemd 
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worden door de voorzitter van het Platform, na de twee overige leden 
gehoord te hebben.  

6. Voor zover medewerkers van de stichting werkzaam zijn voor het 
Platform Hulpverlening worden zij aangestuurd door de voorzitter van 
het Platform. 

7. Het Platform Hulpverlening heeft verder tot taak: 
 a. crisisinterventie door middel van een crisisinterventieteam 

bestaande uit twee vertrouwenspersonen van het Platform en twee 
gedelegeerden van Slachtofferhulp Nederland; 

 b. training en intervisie van de vertrouwenspersonen; 
 c. aanbieden van passende mogelijkheden voor pastorale hulp; 
 d. aandacht voor hulpvragen bij partners en familieleden van 

slachtoffers; 
 e. slachtoffergroepen faciliteren en groepsgesprekken voor lotgenoten 

mogelijk maken. 
8. Het bestuur stelt het Reglement Platform Hulpverlening voor zijn 

werkwijze vast en wijzigt dit (al dan niet op initiatief van de voorzitter 
van het Platform, de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de 
Konferentie Nederlandse Religieuzen) na eerst de voorzitter van het 
Platform daarover te hebben gehoord en na instemming van de 
Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse 
Religieuzen. 

De Klachtencommissie voor seksueel misbruik in de R.-K. Kerk 
Artikel 15  
1. De Klachtencommissie voor seksueel misbruik in de R.-K. Kerk is een 

onafhankelijk opererend orgaan, verantwoordelijk voor een accurate 
behandeling van klachten aangaande seksueel misbruik in de R.-K. 
Kerk.  

2. De Klachtencommissie bestaat uit onafhankelijke personen met 
ervaring bij de rechterlijke macht dan wel met deskundigheid op het 
gebied van psychologie, geestelijke gezondheidszorg, mediation en 
andere relevante gebieden.  

3. De voorzitter wordt op voordracht van het bestuur benoemd door de 
Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse 
Religieuzen. 

4. Het bestuur benoemt daarnaast tenminste twee (2) vice-voorzitters op 
voordracht van de voorzitter van de Klachtencommissie. Voorzitter en 
vice-voorzitters zijn personen met ervaring bij de rechterlijke macht. 

5. Naast de conform lid 3 en 4 benoemde voorzitter en vice-voorzitters 
benoemt het bestuur een voldoende aantal personen met 
deskundigheid op het gebied van psychologie, geestelijke 
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gezondheidszorg, mediation en andere relevante gebieden tot lid van 
de Klachtencommissie op voordracht van de voorzitter van de 
Klachtencommissie. 

6. De leden van de Klachtencommissie worden benoemd voor de termijn 
van vier (4) jaar en zijn na afloop daarvan terstond voor één termijn 
herbenoembaar. 

7. Voor zover medewerkers van de stichting werkzaam zijn voor de 
Klachtencommissie worden zij aangestuurd door de voorzitter van de 
Klachtencommissie. 

Klachtenprocedure  
Artikel 16  
1. De procedure voor de behandeling van klachten wordt, al dan niet op 

initiatief van de voorzitter van de Klachtencommissie, de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie of de Konferentie Nederlandse Religieuzen, 
slechts door het bestuur vastgesteld en gewijzigd na eerst de voorzitter 
van de Klachtencommissie daarover te hebben gehoord en na 
instemming van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de 
Konferentie Nederlandse Religieuzen.  

2. De uitspraak van de Klachtencommissie (en van de Commissie van 
Bezwaar) heeft het karakter van een niet-vrijblijvend advies aan de 
desbetreffende diocesane bisschop respectievelijk hogere overste van 
het religieus instituut. 

3. De uitspraken van de Klachtencommissie en de daarop gevolgde 
besluiten van de desbetreffende diocesane bisschop respectievelijk 
hogere overste van het religieus instituut worden geanonimiseerd 
gepubliceerd op de website van de Klachtencommissie. 

De  Compensatiecommissie die de hoogte van compensatie vaststelt na 
seksueel misbruik van minderjarigen in de R.-K. Kerk 
Artikel 17  
1. De Compensatiecommissie die de hoogte van compensatie vaststelt na 

seksueel misbruik van minderjarigen in de R.-K. Kerk (kortweg: 
Compensatiecommissie) is een onafhankelijk opererend orgaan, 
verantwoordelijk voor het vaststellen en toekennen van een financiële 
compensatie aan personen die als minderjarige in de R.-K. Kerk 
seksueel misbruikt zijn.  

2. De Compensatiecommissie gaat daarbij te werk aan de hand van een 
reglement. Het bestuur stelt het Reglement Compensatiecommissie 
voor zijn werkwijze vast en wijzigt dit (al dan niet op initiatief van de 
voorzitter van de Compensatiecommissie, de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen) 
na eerst de voorzitter van de Compensatiecommissie daarover te 
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hebben gehoord en na instemming van de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen. 

3. De  Compensatiecommissie bestaat uit ten minste drie (3) 
onafhankelijke personen met deskundigheid op het terrein van 
vaststelling van personenschade in Nederland. Zij worden benoemd 
door het bestuur en kiezen uit hun midden een voorzitter. 

4. De leden van de  Compensatiecommissie worden benoemd voor de 
termijn van vier (4) jaar en zijn na afloop daarvan terstond voor één 
termijn herbenoembaar. 

5. De voorzitter van de Klachtencommissie of een door hem aangewezen 
vice-voorzitter kan op uitnodiging van de voorzitter van de  
Compensatiecommissie in de Commissie zitting nemen als toehoorder 
met spreekrecht. 

6. Voor zover medewerkers van de stichting werkzaam zijn voor de  
Compensatiecommissie worden zij aangestuurd door de voorzitter van 
deze Commissie. 

Meldpunt 
Artikel 18  
1. Het Meldpunt is verantwoordelijk voor: 
 a. de registratie van de meldingen van seksueel misbruik; 
 b. het toewijzen van een vertrouwenspersoon aan de melder; 
 c. in geval van een hulpvraag de melder doorverwijzen naar 

hulpverlening op maat; 
 d. het toewijzen van een juridisch adviseur ingeval de melder een 

klacht wenst in te dienen; 
 e. het informeren van het desbetreffende bisdom resp. religieus 

instituut van de door de  Compensatiecommissie aan een melder 
toegekende vergoeding en erop toe te zien dat de uitbetaling door 
het bisdom resp. religieus instituut binnen de vastgestelde tijd 
plaatsvindt. 

2. Het Meldpunt staat onder leiding van een hoofd, dat benoemd wordt 
door het bestuur.  

Statutenwijziging  
Artikel 19  
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen na voorafgaande 

instemming van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de 
Konferentie Nederlandse Religieuzen. 

2. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden 
genomen in een   vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn. Het bepaalde in artikel 7 leden 2 en 3 is van 
overeenkomstige toepassing op een besluit tot statutenwijziging, met 
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dien verstande dat in geval van een besluit buiten vergadering daarvan 
moet blijken uit een door iedere bestuurder ondertekend stuk.  

3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand 
komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende 
akte te verlijden.  

4. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging 
en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het 
handelsregister.  

Ontbinding en vereffening  
Artikel 20 
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.  
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 

19 lid 1 van overeenkomstige toepassing.  
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt de bestemming van het 

liquidatiesaldo vastgesteld door de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen.  

4. Na ontbinding zijn de bestuurders vereffenaars, tenzij bij het besluit tot 
ontbinding één of meer anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.  

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de 
ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn 
onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.  

6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van 
het Burgerlijk Wetboek van toepassing.  

Slotbepalingen  
Artikel 21  
1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, 

beslist het bestuur.  
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten mede verstaan een langs 

elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.  
3.    Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december 

tweeduizend en elf (31-12-2011). 
Overgangsbepaling 
Artikel 22 
In afwijking van artikel 4 zijn de bestuurders voor de eerste keer bij deze 
akte benoemd  op voordracht van de Coördinatie Commissie. 
Slotverklaringen  
Tenslotte verklaren de oprichters: 
a. het eerste bestuur bestaat uit drie bestuurders;  
b. voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde 

functie:  
 1. mevrouw Karla Maria Henriëtte Peijs, als voorzitter;  
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 2. een nader te bepalen persoon als secretaris;  
 3. de heer Antonie Johannes Henricus Peek, als penningmeester;  
 toehoorders met spreekrecht zijn: 
 1. de heer Wilhelmus Hendrikus Gerardus Wolters, namens het   

Platform Hulpverlening; 
 2. de heer Guillaume Aloysius Marie Stevens, namens de 

Klachtencommissie; 
 3. een nader te bepalen persoon namens de Compensatiecommissie. 
c. het adres van de stichting is: Maliebaan 71 k, 3581 CG, Utrecht. 
d. de stichting zal als rechtsopvolger fungeren van de Landelijke Instelling 

Hulp en Recht en zal bij afzonderlijke akte de overdracht van de 
activiteiten en van de activa en passiva van de Landelijke Instelling Hulp 
en Recht aanvaarden. 

SLOT 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 
Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de 
comparanten en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud 
van de akte voortvloeiende gevolgen. 
De comparanten verklaren van de inhoud van de akte te hebben kennis 
genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaren de comparanten 
uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van de akte. 
Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparanten en door mij, 
notaris, ondertekend. 
De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte 
vermeld. 


