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Bestuursreglement Stichting Justice and Peace 

 

1. Algemeen  

 

Dit bestuursreglement vloeit voort uit de Statuten van de Stichting Justitia et Pax Nederland, zoals laatstelijk 

gewijzigd op 04/09/2013 en dient op onderdelen als een verduidelijking daarvan. In de Statuten worden in 

de artikelen 3 t/m 9 de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van het bestuur omschreven. De 

Statuten zijn bij eventuele onduidelijkheden leidend. 

 

2. Bestuur  

 

Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting, hierna Justice and Peace.  Het bestuur heeft de 

leiding van het in de Statuten genoemde bureau opgedragen aan een directeur en bepaalt de taken en 

bevoegdheden van de directeur. De penningmeester voert en is verantwoordelijk voor de financiële 

administratie en beheert de gelden van Justice and Peace volgens de besluiten en aanwijzingen van het 

bestuur. Volgens artikel 13, lid 1 van de Statuten beslist het bestuur in alle gevallen waarin de Statuten niet 

voorzien. 

 

3. Directeur 

 

Het bestuur benoemt de directeur, van wie de arbeidsvoorwaarden en de benoemingsduur zijn vastgesteld 

in een arbeidscontract.  De taken en bevoegdheden van de directeur zijn opgenomen in een 

functieomschrijving. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur over de uitvoering van het beleid. 

Het bestuur kan de directeur schorsen en ontslaan. 

 

4. Algemeen beleid  

 

Het bestuur bepaalt het algemeen beleid van Justice and Peace. De directeur stelt als secretaris van het 

bestuur de geannoteerde agenda op voor vier bestuursvergaderingen per jaar. De besluiten van het 

bestuur worden in de notulen van de vergaderingen opgenomen.  

 

5. Vertegenwoordiging 

 

Conform artikel 5 van de Statuten vertegenwoordigt het bestuur Justice and Peace. Het bestuur machtigt 

de directeur als woordvoerder van Justice and Peace op te treden en Justice and Peace binnen de 

vastgestelde begroting te vertegenwoordigen in afstemming met de penningmeester volgens de 

aanwijzingen van het bestuur. 

 

6. Adviescommissie Justitia et Pax 

 

De statuten van de Bisschoppelijke Adviescommissie Justitia et Pax zijn laatstelijk eveneens op 04/09/2013 

gewijzigd. Statutair komen de doelstellingen van de Adviescommissie en de Stichting met elkaar overeen. 

De bestuursleden van de Stichting zijn lid van de Adviescommissie en de directeur treedt op als secretaris. 

Twee maal per jaar vindt plenair overleg plaats tussen het bestuur van de Stichting en de Adviescommissie. 

De Adviescommissie of haar individuele leden kunnen ook tussentijds gevraagd of ongevraagd advies 

geven.  
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7. Integriteit 

 

Het bestuur heeft het Personeelshandboek van Justice and Peace (versie 15/09/2017) goedgekeurd en acht 

ook zichzelf daaraan gehouden. Bestuursleden die benoemd zijn op voordracht van de in de Statuten van 

de Adviescommmissie genoemde maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigen deze organisaties 

uitdrukkelijk niet en functioneren als bestuursleden van Justice and Peace zonder last en ruggespraak. 

Bestuursleden lichten het bestuur in over hun nevenfuncties, dat deze beoordeelt op mogelijke 

belangenverstrengeling. 

 

8. Evaluatie eigen functioneren 

  

Het bestuur evalueert zijn eigen functioneren jaarlijks na de vaststelling van het jaarverslag, de begroting en 

de jaarrekening, die het bestuur conform artikel 13, lid 3 van de Statuten ter informatie doorstuurt aan de 

Nederlandse Bisschoppen Conferentie. 

 

 

 

 

 


