
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETUM 
 
 

Antonius Lambertus Maria Hurkmans 
Bisschop van 's-Hertogenbosch 

 
 
Overwegende: 

- dat het ter verwezenlijking van de zending van de Kerk wenselijk is gespecialiseerde pastorale 
zorg voor mensen met een hoorverlies te bieden, teneinde actieve deelname van dove mensen aan 
het leven van de Rooms-Katholieke Kerk te bevorderen; 

- dat deze zorg uit zelf aangetrokken middelen gefinancierd zal moeten worden; 
dat daartoe om aan het dovenpastoraat in het bisdom van 's-Hertogenbosch in het bijzonder en in 
Nederland in het algemeen meer inhoud te kunnen geven structurering door middel van oprichting 
van een instelling ten behoeve van de dovenpastoraal wenselijk is; 
dat gezien de historische plek van het dovenpastoraat in het bisdom van 's-Hertogenbosch 
verankering daar opportuun is; 

- dat door de oprichting van een dergelijke instelling ook fondsenwerving mogelijk wordt teneinde 
de werkzaamheden op het terrein van de dovenpastoraal te kunnen bekostigen; 

- dat derhalve ter uitvoering van het vorenstaande een kerkelijke instelling dient te worden 
opgericht welke een werkelijk nuttige met de zending van de Kerk overeenkomende doelstelling 
nastreeft; 

 
 
heeft besloten: 

met ingang van 1 juli 2011, overeenkomstig artikel 7 van het Reglement voor het R.-K. 
Kerkgenootschap 1996, op te richten de Kerkelijke lnstelling ''R.K. Pastoraat voor Doven'', 
gevestigd te 's-Hertogenbosch, als een publieke kerkelijke rechtspersoon van de Rooms- 
Katholieke Kerk in de zin van canon 114 § 1 en canon 116 § 1 van de Codex Iuris Canonici, welke 
oprichting plaats vindt bij dit decreet en van welke kerkrechtelijke rechtspersoon het statuut als 
volgt wordt vastgesteld: 

 
 
Naam en zetel 
Artikel 1. 
1. De instelling draagt de naam: Kerkelijke Instelling R.-K. Pastoraat voor Doven. 
2. De instelling is een publieke kerkelijke rechtspersoon in de zin van canon 116 paragraaf I van de 

Codex luris Canonici en artikel 7 van het Reglement voor het Rooms Katholiek Kerkgenootschap in 
Nederland, die als zelfstandig onderdeel van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap 
rechtspersoonlijkheid naar kerkelijk recht bezit, welke rechtspersoonlijkheid ingevolge artikel 2 van 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands recht. 
De instelling valt onder de Codex luris Canonici en de geldende Algemene Bepalingen voor 
kerkelijke rechtspersonen en katholieke burgerlijke rechtspersonen in de Rooms Katholieke 
Kerkprovincie in Nederland. 

3. Zij heeft haar zetel te 's-Hertogenbosch aan de Parade 11, 5211 KL 
4. De instelling is opgericht voor onbepaalde tijd. 



 
,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doel 
Artikel 2. 
De instelling heeft als doel de Rooms-Katholieke gespecialiseerde pastorale zorg voor dove mensen uit te 
oefenen, te ondersteunen en te faciliteren, de actieve deelname van dove mensen aan het leven van de 
Rooms-Katholieke Kerk in al zijn facetten te bevorderen, en het zo voor dove mensen mogelijk te maken 
de zending uit te voeren die God aan de Kerk ter vervulling in de wereld toevertrouwd heeft. Onder dove 
mensen worden bier verstaan mensen die vanaf vroeg in hun leven ten gevolge van een hoorverlies zijn 
belemmerd in de ontwikkeling van communicatie door middel van het gesproken woord. 

 
Middelen 
Artikel 3. 
De instelling zal haar doel ondermeer trachten te bereiken door: 

1. het bevorderen en vergroten, onder meer via activiteiten van specifiek dovenpastoraat, van 
de deelname van doven en slechthorenden aan het R.K. kerkelijk leven in de parochies en 
elders 

2. het bevorderen van de kwaliteitsverbetering van het dovenpastoraat 
3. het verzorgen van pastorale activiteiten ter zake van het dovenpastoraat, die een 

gezamenlijke aanpak behoeven, in goed overleg met het reguliere parochiepastoraat 
4. het faciliteren, ondersteunen en (doen) uitvoeren van activiteiten die daarvan in het 

verlengde liggen. 
5. het faciliteren van de door de bisschoppen aan te stellen priester(s) of diaken(s) ten behoeve 

van het dovenpastoraat 
6. het financieren van het dovenpastoraat en het verwerven van de nodige middelen daartoe. 

 
Overleg en samenwerking 
Artikel 4. 

1. De instelling zal de bisschop van 's-Hertogenbosch op de hoogte houden van haar activiteiten en 
in goed overleg met hem samenwerken. 

2. De instelling onderhoudt via de bisschop van 's-Hertogenbosch contact met de 
Bisschoppenconferentie van de R.K. Kerkprovincie in Nederland en met de afzonderlijke 
diocesane bisschoppen. 

3. De instelling brengt jaarlijks een schriftelijk verslag uit over de werkzaamheden aan de bisschop 
van 's-Hertogenbosch en belanghebbenden. 

 
Bestuur · 
Artikel 5. 
1. Het bestuur van de instelling bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie en ten hoogste zeven 

personen, waarvan een optreedt als voorzitter, een als secretaris en een als penningmeester. Het 
aantal bestuurders wordt vastgesteld door het bestuur. 
Bij het aanzoeken van bestuurders wordt erop gelet dat de verschillende deskundigheden in het 
bestuur gewaarborgd blijven, die noodzakelijk zijn voor de goede behartiging van de 
doelstelling. 

2. Zij treden in functie door de schriftelijke bevestiging van hun benoeming door de Bisschop van 
’s-Hertogenbosch, op voordracht van het bestuur. De Bisschop kan om hem moverende redenen 
de bevestiging van een benoeming weigeren. 

3. De bestuursleden hebben zitting voor een periode van ten hoogste drie jaren. Zij zijn terstond 
herbenoembaar. 

4. Door het bestuur wordt een rooster van aftreden van de bestuursleden opgesteld. Bij tussentijdse 
vacatures neemt de opvolger de plaats van zijn voorganger over in het rooster van aftreden.  



5. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden het voorgeschreven minimum blijft het bestuur 
bevoegd. 

6. De bestuurders genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht 
op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur 
goedgekeurde kosten. 

 
Artikel 6. 
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door: 
1. door overlijden 
2. door aangeboden ontslag 
3. door het verstrijken van de bestuurstermijn 
4. door schriftelijke intrekking van de bevestiging van de benoeming door de Bisschop van 's-

Hertogenbosch 
 

Besluitvorming 
Artikel 7. 
1 . Het bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee 

bestuurders schriftelijk en onder opgave van de te behandelen punten daartoe de wens te kennen 
geven. 

2. De voorzitter roept de vergadering bijeen en is belast met de leiding van de vergadering. 
3. Geen vergadering wordt gehouden indien niet tenminste de helft van de in functie zijnde 

bestuursleden aanwezig is. 
 
Artikel 8. 
1. Alie besluiten van het bestuur moeten, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden 

genomen bij volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige 
bestuursleden. 

2. In dringende omstandigheden kunnen ook buiten de vergadering schriftelijk besluiten worden 
genomen met algemene stemmen van alle bestuurders. De secretaris legt de inhoud van dergelijke 
besluiten schriftelijk vast, waarna zij in de eerstvolgende bestuursvergadering worden bevestigd. 

3. Blanco stemmen worden beschouw als niet te zijn uitgebracht. 
4. Over zaken wordt mondeling gestemd. Over personen wordt gestemd bij gesloten briefjes. 
5. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter na overleg met de bisschop. De voorzitter is 

vervolgens verplicht de overige bestuursleden zo spoedig mogelijk de desbetreffende beslissing 
schriftelijk mede te delen. 

6. De secretaris houdt notulen bij, die door het bestuur op de eerstvolgende vergadering worden 
vastgesteld. Jaarlijks stelt hij een jaarverslag over het gevoerde beleid op, dat door het bestuur 
wordt vastgesteld. 

 
Bestuursbevoegdheid 
Artikel 9. 
Het bestuur is belast met het bestuur van de instelling en met het beheer van het vermogen en is bevoegd tot 
alle rechtshandelingen, waaronder het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, of bezwaren 
van registergoederen, evenals tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de instelling zich als borg of 
hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een 
schuld van een derde verbindt, een en ander met in achtneming van artikel 10 van de statuten. 

 
Artikel 10. 
Het bestuur behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van de bisschop van 's-Hertogenbosch voor 
daden die het gewone beheer te buiten gaan. Onder deze daden dienen te worden verstaan: 



 
 
 
 
 

a . wijziging in de bestemming van het vermogen; 
b. het aannemen of verwerpen van erfstellingen, legaten, schenkingen met een last of fundaties, alsmede 

het doen van schenkingen; 
c. het verkrijgen, vervreemden, hypothecair belasten, in pacht of huur geven, in gebruik of bruikleen 

geven van registergoederen of het vestigen van beperkte rechten, alsmede het aangaan van andere 
overeenkomsten, die bezwarend zijn voor de instelling; 

d. het verstrekken en aangaan van geldleningen; 
e. het vervreemden, verpanden, in bruikleen geven of op welke wijze ook aan hun bestemming 

onttrekken van voorwerpen van kunst en wetenschap, geschiedkundige gedenkstukken of andere 
roerende zaken van bijzondere waarde; 

f. het oprichten, afbreken, verbouwen of van bestemming veranderen van tot het ver111ogen van de 
instelling behorende gebouwen en van kerkmeubelen van bijzondere waarde, alsmede het 
verrichten van buitengewone herstellingen; 

g. het voeren van processen als eiser, het opdragen van geschillen aan de beslissing van 
scheidsgerechten en het aangaan van dadingen; 

h. het verzoeken tot plaatsing casu quo afvoering dan wel het al dan niet instemmen met een 
(voorgenomen) besluit tot plaatsing casu quo afvoering van een gebouw of ander eigendom van de 
instelling op een monumentenlijst van een burgerlijke overheid. 

i. aanstelling personeel 
 

Vertegenwoordiging 
Artikel 11. 
1. De voorzitter en secretaris tezamen vertegenwoordigen de instelling in en buiten rechte. Bij 

ontstentenis of belet kan het bestuur een ander bestuurder daartoe een volmacht verlenen. 
2. Alle van het bestuur uitgaande stukken worden ondertekend door de voorzitter tezamen met de 

secretaris. 
 
Geldmiddelen 
Artikel 12. 
1. De geldmiddelen van de instelling bestaan uit: 

a. het door de instelling gevot111de vet111ogen 
b. subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten; 
c. alle andere baten en inkomsten. 

2. Erfstellingen kunnen slechts aanvaard worden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 
 
Beheer en rekenplicht 
Artikel 13. 
1. Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
2. De bisschop van 's-Hertogenbosch heeft toegang tot de boeken en bescheiden van de instelling om 

na te kunnen gaan of de goederen van de instelling voor de doelstellingen van de instelling worden 
aangewend. 

3. Jaarlijks v66r een november stelt het bestuur een begroting voor het komende boekjaar vast. Deze 
begroting strekt tot grondslag van het geldelijk beheer over het betrokken instellingsjaar. Een 
exemplaar van de vastgestelde begroting wordt ter goedkeuring gezonden aan de bisschop van 
's-Hertogenbosch. 

4. Jaarlijks v66r een mei stelt het bestuur de rekening en verantwoording over het financieel beleid 
in het afgelopen boekjaar vast, welke ter goedkeuring wordt gezonden aan de bisschop van 
's-Hertogenbosch. 

5. De in lid 4 van dit artikel bedoelde goedkeuring van de rekening en verantwoording strekt het 
bestuur tot decharge voor zijn beheer over het afgelopen boekjaar. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statutenwijziging 
Artikel 14. 

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. 
2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft, voordat het van kracht wordt, de goedkeuring van de 

Bisschop van 's-Hertogenbosch. 
3. Deze statuten, alsmede statutenwijzigingen treden in werking op het moment dat zij in een notariele 

akte zijn vastgelegd. 
 

Ontbinding en vereffening 
Artikel 15. 

1. Het bestuur is bevoegd de instelling te ontbinden. 
2. Een besluit tot ontbinding behoeft, voordat het van kracht wordt, de goedkeuring van de bisschop 

van 's-Hertogenbosch. 
3. Wegens ernstige redenen kan de bisschop de instelling ontbinden, nadat het bestuur is geboord. 
4. De vereffening bij ontbinding geschiedt, tenzij deze door de bisschop aan derden is opgedragen, 

door het bestuur. 
5. Een eventueel batig saldo zal door het bestuur bestemd worden voor een door de bisschop van 's-

Hertogenbosch te bepalen nader doel, gelegen binnen het kader van de doelstelling van deze 
instelling. 

 
Slotbepalingen 
Artikel 16. 
De bepalingen van deze statuten derogeren niet aan de rechten en bevoegdheden welke de diocesane 
bisschoppen op grond van het kerkelijk recht ten aanzien van het pastoraat in het algemeen en ten aanzien 
van de pastores en gelovigen toekomen. 

 
Artikel 17. 
In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur. 

 
Artikel 18. 
Bij geschillen of twijfel omtrent de uitlegging en betekenis van de in de statuten of huishoudelijk reglement 
opgenomen bepalingen beslist de bisschoppenconferentie. 

 
Artikel 19. 
Voor de eerste maal worden als bestuursleden aangewezen: 
a) als voorzitter: diaken drs. P.A.M. Broeders 
b) als secretaris: de heer mr. V.J.A.W.A. Peters 
c) als penningmeester: de beer M.A. Promt 

 
 
Vastgesteld door de Bisschop van 's-Hertogenbosch d.d. 27 juni 2011, 

  

 


