ONMIDDELLIJKE SCHORSING BESTUURDERS STICHTING HULPTROEPEN ALLIANTIE
Verzoek
Op 20 april 2022 hebben advocaten Marcel Evers en Guillaume Creijghton namens zeven
belanghebbenden de rechtbank Amsterdam verzocht de bestuurders van Stichting Hulptroepen
Alliantie met onmiddellijke ingang te schorsen, en vervolgens te ontslaan. Ook is de rechtbank
verzocht een (of meer) onafhankelijke, door de rechtbank aan te wijzen, nieuwe bestuurder(s) te
benoemen.
Namens de belanghebbenden waren de bestuurders eerder al, vanaf 1 december 2021, verzocht
vrijwillig af te treden. Hieraan hebben de bestuurders geen gehoor gegeven.
Ook het Openbaar Ministerie heeft een verzoekschrift ingediend, strekkende tot onmiddellijke
schorsing van de bestuurders van de stichting, gevolgd door hun ontslag.
De beide verzoeken worden gezamenlijk (gevoegd) behandeld door de rechtbank.
Eerste beschikking
Op 28 april 2022 heeft de rechtbank een eerste uitspraak gedaan in de beide (gevoegde) zaken. De
rechtbank heeft de door de belanghebbenden en het Openbaar Ministerie verzochte onmiddellijke
schorsing van de bestuurders van Stichting Hulptroepen Alliantie voorlopig toegewezen. De
bestuurders zijn, hangende het verdere onderzoek in de zaak en tot nader order, per direct
geschorst. De rechtbank heeft mr. W.J.P. Jongepier bij wijze van voorlopige voorziening met
onmiddellijke ingang benoemd tot bestuurder van de stichting.
De rechtbank heeft deze maatregelen op verzoek van belanghebbenden en het Openbaar Ministerie
getroffen, zonder dat de bestuurders vooraf zijn gehoord. De rechtbank heeft geoordeeld dat dit
gerechtvaardigd was gelet op de ernst van de aan de verzoeken ten grondslag gelegde feiten en de
spoedeisendheid.
De rechtbank zal op korte termijn een mondelinge behandeling bepalen waarop zullen worden
behandeld: (i) het (eventuele) verzet van de (nu geschorste) bestuurders tegen de genomen
beslissing hen te schorsen, (ii) de verzoeken om (verdere) voorlopige voorzieningen en (iii) de
ontslagverzoeken. De rechtbank heeft bepaald dat deze mondelinge behandeling in beginsel
plaatsvindt op 12 mei 2022, 13.30 uur.
Achtergrond
De zeven belanghebbenden die Evers Soerjatin in de zaak vertegenwoordigt, leggen in het kort het
volgende aan hun verzoeken ten grondslag.
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Nauwe betrokkenheid bij Stichting Hulptroepen Alliantie
Belanghebbenden zijn vanaf het begin nauw betrokken geweest bij Stichting Hulptroepen Alliantie,
waarvoor zij zich intensief hebben ingezet. Dit hebben zij voor het overgrote deel belangeloos
gedaan, vanwege de ideële doelstelling van de stichting: het zonder winstoogmerk beschikbaar
maken van medische hulpmiddelen voor de zorg in tijden van nood.
Door de bijdrage van belanghebbenden, samen met andere vrijwilligers, is voor dit doel in zeer korte
tijd een omvangrijke (non-profit) organisatie opgebouwd, o.a. op het gebied van ICT, inkoop en
invoer. Belanghebbenden hebben ook bijdragen geleverd aan de bouw van de website
Hulptroepen.nu. Een van de belanghebbenden heeft daarnaast de naam van de stichting en de
slogan ("Hulp voor de zorghelden!") mede bedacht, de huisstijl mede ontworpen en de domeinnaam
geregistreerd. Enkele belanghebbenden waren als lid van het zogenaamde kernteam, als medeinitiatiefnemers, zelfs al betrokken bij het initiatief voor de oprichting van de stichting.
Onthullingen in de media
Nadat door de media de eerste misstanden waren onthuld, bleek dat ook belanghebbenden door de
bestuurders zijn misleid. De onthullingen hielden o.a. in dat de twee personen die destijds de
bestuurders van Stichting Hulptroepen Alliantie waren, samen met degene die het boegbeeld van de
stichting was en die ook toen al nauw bij het bestuur betrokken was (en die sinds 1 januari 2021
formeel bestuurder is) (hierna worden deze personen aangeduid als "de bestuurders") ernstig tekort
zijn geschoten in de vervulling van hun wettelijke en statutaire taken.
Bij hun taakuitoefening dienen bestuurders van een stichting zich te richten naar het belang van de
stichting en haar organisatie. In plaats daarvan hebben de bestuurders kort na de oprichting van de
stichting twee orders van (Mediq namens) het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) (voor in
totaal 40 miljoen mondmaskers) onttrokken aan de stichting door deze onder te brengen in een
commerciële vennootschap waarvan zij zelf (indirect) aandeelhouder waren. Op deze manier hebben
de bestuurders – die intern en extern lieten weten belangeloos ("om niet" / "zonder winstoogmerk")
te werken – zeer grote winsten genoten.
Later is gebleken dat ook orders van andere organisaties zijn onttrokken aan de non-profit structuur
van de stichting. Om de orders te verkrijgen en uit te voeren is door de bestuurders een prominent
beroep gedaan op de naam en het doel van de stichting, de naam van enkele belanghebbenden en
ook de hele organisatie van de stichting. Ook bij de uitvoering van de orders hebben de bestuurders
gebruik gemaakt van de organisatie van de stichting. Dit alles zonder dat de vele betrokken krachten,
waaronder de zeven belanghebbenden, wisten dat de orders in werkelijkheid buiten de non-profit
structuur waren gebracht. Enkele belanghebbenden hebben eerder al, in de open brief in de
Volkskrant van 18 juni 2021, de bestuurders opgeroepen de behaalde winst terug te storten.
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Doel van de verzoeken
Belanghebbenden menen dat de stichting – als slachtoffer en primair benadeelde partij – moet
opkomen voor haar belangen en ideële doelstellingen. Dit gebeurde niet, omdat de bestuurders die
verantwoordelijk zijn voor de misstanden nog altijd in functie bleven. Door de bestuurders uit hun
functie te ontheffen wordt de weg vrijgemaakt voor het treffen van maatregelen in het belang van de
stichting. Dergelijke maatregelen omvatten o.a. het namens de stichting doen van aangifte tegen de
bestuurders en het starten van procedures tot verhaal van de geleden schade. De schade kan
volgens belanghebbenden in ieder geval worden begroot op het totaalbedrag van de door de
bestuurders als gevolg van hun tekortkomingen genoten winst. Dit bedrag kan dan vervolgens alsnog
door de stichting worden gedoneerd ten behoeve van de zorg, conform haar ideële doelstelling en
haar statuten.
Informatie voor de pers
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met advocaat Marcel Evers (Tel. 020–5727872;
Mob. 06-46606455; e-mail: marcel.evers@everssoerjatin.com).
Belanghebbenden stellen op prijs als zij niet zelf worden benaderd.
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