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STATUTEN

PREAMBULE
1.

De Raad van Kerken in Nederland is een verbond (fellowship) van
kerken, die de Heer Jezus Christus als God en Heiland belijden
overeenkomstig de Schriften en die er daarom naar streven samen
hun gemeenschappelijke roeping te vervullen tot eer van de ene God,
Vader, Zoon en Heilige Geest.

2.

De Raad van Kerken in Nederland, gevestigd te Amersfoort, is door
de deelnemende kerken, onder gebruikmaking van de hun op basis
van de Grondwet door het Burgerlijk Wetboek Boek 2, artikel 2
verzekerde vrijheid om middels eigen statuten godsdienstige zaken te
regelen, als een rechtspersoon geconstitueerd.

Artikel 1

TAAK
De Raad heeft inzonderheid tot taak:
a. zich te beraden over de eenheid van de kerken in vieren, getuigen en
dienen en aan deze eenheid vorm te geven door het initiëren en
bevorderen van al datgene wat alle of sommige kerken die aan de
Raad deelnemen, gezamenlijk kunnen doen;
b. zich te bezinnen op vragen aangaande christelijk geloof, kerk en
samenleving en het bevorderen van de bezinning dienaangaande in
de kerken;
c. tenminste eenmaal per jaar een breed oecumenisch beraad te
beleggen in samenwerking met andere kerken en gemeenschappen
van kerken, oecumenische organisaties en vertegenwoordigingen van
de lokale en provinciale oecumene. De uitkomsten van dit beraad zijn
mede bepalend voor de uitvoering van de taken genoemd onder a. en
b.
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Artikel 2

SAMENSTELLING
1a. Aan de Raad van Kerken nemen bij de vaststelling van deze Statuten
als lid deel:

de Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland;

de Protestantse Kerk in Nederland

de Oud-Katholieke Kerk van Nederland;

de Remonstrantse Broederschap;

de Algemene Doopsgezinde Sociëteit;

de Evangelische Broedergemeenten in Nederland;

het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers); *

het Aartsbisdom van de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland;

het Leger der Heils;

de Anglicaanse Kerk in Nederland;

de Molukse Evangelische Kerk;

de Stichting Nederlandse Kerkprovincie Koptische Orthodoxe
Kerk van Alexandrië.
1b. Twee of meer leden van de Raad van Kerken kunnen op hun verzoek
binnen de Raad gezamenlijk als één lidkerk beschouwd worden.
Nadat het daartoe strekkende verzoek ter kennis is gebracht van de
Raad zullen de Statuten op deze leden gezamenlijk van toepassing
zijn als op één lidkerk, met ingang van een door deze leden te
bepalen datum. De hier bedoelde toepassing van de Statuten eindigt
één maand nadat het daartoe strekkende verzoek van een of meer
van de betreffende leden ter kennis is gebracht van de Raad.
2.

Kerken die met de preambule instemmen, kunnen als lid tot de Raad
toetreden, indien daaromtrent in de plenaire vergadering van de Raad
overeenstemming is verkregen met een gekwalificeerde meerderheid
van stemmen, zoals aangegeven in artikel 4 lid 8.

3.

Kerken die zich met de Raad verbonden weten, met de preambule
instemmen, naar hun oordeel nog niet aan lidmaatschap toe zijn,
maar wel willen deelnemen aan de taak van de Raad, kunnen als
kandidaat-lid voor de maximale duur van vijf jaar tot de Raad
toetreden, na welke periode het kandidaat-lidmaatschap vervalt of op
verzoek omgezet wordt in lidmaatschap, een en ander conform artikel
4 lid 8.



Het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers), dat vanuit zijn overtuiging
geen belijdenisgeschriften erkent en daarom de preambule niet kan
onderschrijven, is lid op grond van een schrijven aan de Raad, waarin het blijk
geeft van zijn geloof in Christus, zoals daar in de Schrift van wordt getuigd, en
het zich verenigt met de taak van de Raad.
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Artikel 3

ORGANEN VAN DE RAAD
De Raad kent de volgende organen: de plenaire vergadering, het
moderamen, beraadgroepen, projectgroepen, het secretariaat.
Artikel 4

PLENAIRE VERGADERING, AFVAARDIGING EN
BESLUITVORMING
1.

De plenaire vergadering vergadert tenminste zes maal per jaar.

2.

De plenaire vergaderingen worden tenminste zeven dagen tevoren
bijeengeroepen onder mededeling van de agenda.

3.

De lidkerken tot 500.000 leden vaardigen ieder één bepaalde persoon
en de lidkerken met meer dan 500.000 leden vaardigen ieder drie
bepaalde personen uit hun leidinggevende lichamen af om in de
plenaire vergadering stemhebbend zitting te nemen. Houders van drie
zetels wijzen drie vaste plaatsvervangers aan, houders van één zetel
wijzen één of twee vaste plaatsvervangers aan.

4.

De kandidaat-lidkerken vaardigen ieder één bepaalde persoon uit hun
leidinggevende organen af om in de plenaire vergadering met
adviserende stem zitting te nemen.

5.

De plenaire vergadering kan besluiten
vergaderingen te laten deelnemen.

6.

De plenaire vergadering kan slechts geldige besluiten nemen indien
tenminste de helft van de afgevaardigden van de lidkerken ter
vergadering aanwezig is. Wanneer een besluit niet kan worden
genomen omdat minder dan de helft van de afgevaardigden van de
lidkerken ter vergadering aanwezig is, kan in de volgende
vergadering, onafhankelijk van het aantal aanwezige afgevaardigden,
het onderhavige besluit rechtsgeldig genomen worden.

7.

Besluiten worden niet genomen, indien de afvaardigingen van een of
meer lidkerken gelegenheid tot ruggespraak hebben gevraagd met
hun kerken.

adviseurs

aan

haar
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8.

De plenaire vergadering streeft naar eenstemmige besluitvorming.
Indien de plenaire vergadering niet eenstemmig tot besluiten kan
komen, neemt zij haar besluiten met meerderheid van geldig
uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen worden geacht niet te
zijn uitgebracht. Bij het staken der stemmen wordt een voorstel geacht
te zijn verworpen. De overeenstemming als genoemd in artikel 2, de
leden 2 en 3 vereist twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Tot deze overeenstemming kan, in afwijking van het bepaalde in
artikel 4 lid 6, niet worden besloten als minder dan de helft van de
afgevaardigden van de lidkerken aanwezig is.

9.

De afgevaardigden van de lidkerken verplichten zich ertoe zich in de
eigen kerk in te zetten voor uitvoering van de in de plenaire
vergadering genomen besluiten, tenzij zij blijkens een in de notulen
vast te leggen verklaring te kennen hebben gegeven voor dat besluit
geen verantwoordelijkheid te kunnen nemen.

Artikel 5

MODERAMEN
1.

De plenaire vergadering kiest uit haar midden een voorzitter, een
vicevoorzitter, een penningmeester van de Raad en vier assessoren,
die tezamen met de secretaris van de Raad als bedoeld in artikel 6
het moderamen van de Raad vormen. Twee assessoren worden
gekozen uit de afgevaardigden van lidkerken met één afgevaardigde
in de plenaire vergadering en twee assessoren worden gekozen uit de
afgevaardigden van de lidkerken met drie afgevaardigden in de
plenaire vergadering, met dien verstande dat in het moderamen niet
meer dan één afgevaardigde van een lidkerk zitting kan hebben. De
voorzitter, de vicevoorzitter en de penningmeester geven hun
afvaardiging in de plenaire vergadering aan hun lidkerk terug. Deze
lidkerk vaardigt in zijn/haar plaats een ander in de plenaire
vergadering af. De voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester
hebben met adviserende stem in de plenaire vergadering en
stemhebbend in het moderamen zitting.

2.

De plenaire vergadering kan als voorzitter en penningmeester ook
leden van de lidkerken kiezen die niet door hun kerk zijn afgevaardigd
naar de Raad. Zij hebben met adviserende stem in de plenaire
vergadering en stemhebbend in het moderamen zitting.

3.

De voorzitter, de vicevoorzitter en de secretaris van de Raad behoren
zo mogelijk tot verschillende lidkerken van de Raad.
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4.

Moderamenleden, die afgevaardigden van een lidkerk zijn, hebben
zitting in het moderamen voor een periode van vier jaren en treden
volgens een bij loting op te maken rooster af, met dien verstande dat,
zolang de plenaire vergadering twee lidkerken met drie
afgevaardigden kent, een aftredend moderamenlid dat behoort tot een
lidkerk met drie afgevaardigden in de plenaire vergadering
herkiesbaar is of wordt opgevolgd door een afgevaardigde in de
plenaire vergadering van dezelfde lidkerk, en dat een aftredend
moderamenlid dat behoort tot een lidkerk met één afgevaardigde in
de plenaire vergadering wordt opgevolgd door een afgevaardigde in
de plenaire vergadering die behoort tot een andere lidkerk met één
afgevaardigde in de plenaire vergadering, in een bij loting
vastgestelde
volgorde.
De
voorzitter,
vicevoorzitter
en
penningmeester hebben zitting in het moderamen voor een periode
van vier jaren en zijn als zodanig herkiesbaar, met dien verstande dat
de voorzitter en de vicevoorzitter niet langer dan gedurende acht
achtereenvolgende jaren deze functies kunnen vervullen.

5.

Het moderamen heeft tot taak de vergaderingen van de plenaire
vergadering voor te bereiden, de besluiten van de plenaire
vergadering uit te voeren en leiding te geven aan het werk van de
door de plenaire vergadering ingestelde en bepaalde beraadgroepen
en projectgroepen. In spoedeisende gevallen kan het moderamen
handelend optreden, waarbij achteraf verantwoording afgelegd wordt
aan de plenaire vergadering.

6.

De plenaire vergadering kan de behandeling van en de beslissing
over door de Raad te bepalen zaken aan het moderamen of aan een
door de plenaire vergadering aan te wijzen beraadgroep of
projectgroep delegeren.

Artikel 6

SECRETARIS
De plenaire vergadering benoemt uit de lidkerken een secretaris die in de
plenaire vergadering van de Raad met adviserende stem en in het
moderamen stemhebbend zitting heeft. De plenaire vergadering bepaalt
de bevoegdheden en zo nodig de titulatuur van de secretaris.
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Artikel 7

BERAADGROEPEN EN PROJECTGROEPEN
1.

De plenaire vergadering kan voor de verzorging of bestudering van
bepaalde onderdelen van haar arbeidsveld beraadgroepen en
projectgroepen instellen.

2.

Deze beraad- en projectgroepen zijn werkzaam hetzij ten behoeve
van de Raad in zijn geheel, hetzij ten behoeve van die lidkerken, die
op een bepaald terrein binnen het kader van de beraad- en
projectgroepen tot samenwerking hebben besloten.

3.

Iedere (kandidaat-)lidkerk heeft het recht op deelname in de
beraadgroepen met tenminste één lid. Het moderamen nodigt de
(kandidaat-)lidkerken uit namen te noemen voor leden van de
beraadgroepen en doet een voorstel voor de samenstelling van de
beraadgroepen aan de plenaire vergadering. De plenaire vergadering
benoemt de leden van de beraadgroepen.
Iedere (kandidaat-)lidkerk heeft het recht op deelname in de
projectgroepen. De leden van projectgroepen worden door het
moderamen ter benoeming aan de plenaire vergadering
voorgedragen.
Op uitnodiging van het moderamen kunnen naast vertegenwoordigers
van de (kandidaat-)lidkerken ook vertegenwoordigers van
geassocieerde of andere instellingen, die verantwoordelijkheid voor
de arbeid van de beraad- en projectgroep willen dragen, lid zijn.
Een beraad- of projectgroep kan deskundigen uitnodigen als
adviseurs aan het werk van de beraad- of projectgroep deel te
nemen.

4.

Van elke beraadgroep worden de voorzitter en de secretaris en van
elke projectgroep de projectleider door de plenaire vergadering
benoemd, nadat de lidkerken de gelegenheid hebben gehad daartoe
een voorstel te doen.

5.

De plenaire vergadering stelt voor elk van de beraad- en
projectgroepen een opdracht vast, waarin tenminste samenstelling,
taak, wijze van verslaglegging, termijn en budget zijn omschreven.

6.

De beraadgroepen hebben het recht ieder één persoon uit hun
midden, bij voorkeur voorzitter of secretaris, als adviseur af te
vaardigen naar de plenaire vergadering.

7.

Beraadgroepen kunnen aan de plenaire vergadering een voorstel
doen tot het instellen van één of meer projectgroepen.
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8.

De beraad- en projectgroepen en de plenaire vergadering plegen,
indien de omstandigheden dit wenselijk maken of indien een beraadof projectgroep de plenaire vergadering dit verzoekt, overleg over het
te voeren beleid.

9.

Ten aanzien van de besluitvorming binnen de beraad- en
projectgroepen zijn de leden 6, 7 en 8 van artikel 4 van deze Statuten
van overeenkomstige toepassing.

10. De begroting van een beraad- of projectgroep behoeft de goedkeuring
van de plenaire vergadering. Buiten de goedgekeurde begroting
kunnen geen uitgaven worden gedaan.
Artikel 8

GELDMIDDELEN
1.

De voor de arbeid van de organen van de Raad benodigde gelden
worden gevonden uit:
a. bijdragen ten laste van de (kandidaat-)lidkerken volgens een door
de plenaire vergadering vast te stellen jaarlijkse begroting
conform artikel 8 lid 2;
b.

gekweekte renten, collecten, schenkingen, giften en andere
inkomsten.

2.

Het boekjaar van de Raad loopt van 1 januari tot en met 31
december. De penningmeester dient ter vaststelling door de plenaire
vergadering vóór 1 oktober een begroting in voor het eerstvolgende
boekjaar.

3.

De penningmeester stelt vóór 1 mei de jaarrekening op over het
afgelopen boekjaar en legt deze ter goedkeuring voor aan de plenaire
vergadering. De plenaire vergadering kan besluiten de jaarrekening
door een registeraccountant te doen onderzoeken.

Artikel 9

VERTEGENWOORDIGING
De Raad wordt vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende
leden van het moderamen van de Raad. In vermogensrechtelijke
aangelegenheden is één van de twee de penningmeester van de Raad.
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Artikel 10

ASSOCIATIE
1.

Kerken, kerkelijke gemeenschappen, verbanden daarvan of
bewegingen van christenen, die zich verwant weten met de basis en
bedoelingen van de Raad van Kerken en willen deelnemen aan de
taak van de Raad zonder lid te worden, kunnen op basis van een
schriftelijk en gemotiveerd verzoek een associatie met de Raad van
Kerken aangaan, indien daaromtrent in de plenaire vergadering van
de Raad overeenstemming is verkregen met een gekwalificeerde
meerderheid van stemmen, zoals aangegeven in artikel 4 lid 8.

2.

Het aantal associaties dat kan worden aangegaan, bedraagt niet
meer dan de helft van het aantal lidkerken van de Raad.

3.

Wie in associatie met de Raad is getreden:
a. vaardigt één bepaalde persoon uit zijn leidinggevend orgaan af,
die in de plenaire vergadering van de Raad op uitnodiging van
de voorzitter kan spreken met adviserende stem;
b. kan op uitnodiging van het moderamen deelnemen aan het werk
van de beraad- en projectgroepen;
c. kan deelnemen aan het werk van de Raad van Kerken zonder te
zijn gebonden aan besluiten of standpunten van de Raad;
d. betaalt een door de Raad jaarlijks vast te stellen financiële
bijdrage, waarbij rekening wordt gehouden met het ledenaantal.

Artikel 11

STATUTENWIJZIGING; ONTBINDING
1.

Tot wijzigingen in deze Statuten en tot ontbinding van de Raad kan
slechts besloten worden in een plenaire vergadering, waarin
tenminste vier vijfde van de aan de Raad als lid deelnemende kerken
vertegenwoordigd zijn, waaraan wordt deelgenomen door tenminste
drie vierde van de afgevaardigden van de aan de Raad als lid
deelnemende kerken, en met tenminste drie vierde van de door die
afgevaardigden in die vergadering geldig uitgebrachte stemmen.

2.

Na een besluit tot ontbinding van de Raad wordt de vereffening van
het vermogen van de Raad uitgevoerd door de plenaire vergadering
op voorstel van het moderamen en met inachtneming van wettelijke
regels van dwingend recht.

9

Artikel 12

UITTREDING
1.

Bij uittreding van één of meer kerken, - waarvan met inachtneming
van een termijn van tenminste twaalf maanden bij aangetekend
schrijven aan de Raad kennis gegeven dient te worden - wordt de
Raad van Kerken niet ontbonden en blijft deze tussen de overige
kerken voortbestaan.

2.

Bij het aangetekend schrijven in het vorige lid van dit artikel bedoeld,
kan de uittredende kerk zich het recht voorbehouden om
statutenwijzigingen, tot stand gekomen in de periode van twaalf aan
de verzending van het aangetekend schrijven voorafgegane
maanden, evenals latere statutenwijzigingen niet van toepassing te
laten zijn te zijnen aanzien, door voor uittreding schriftelijk jegens de
Raad een daartoe strekkende verklaring af te leggen.

Artikel 13

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
De plenaire vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen. Tot
wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement van de Raad kan slechts
worden besloten in een plenaire vergadering.

OVERGANGSBEPALINGEN
Uiterlijk een jaar na vaststelling van deze herziene Statuten neemt de
plenaire vergadering een beslissing omtrent de status van de kerken en
geestelijke gemeenschappen, die per 14 februari 2001 voor een bepaalde
termijn het kandidaat-lidmaatschap hebben aangeboden gekregen, zijnde
de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, de Vereniging van Orthodoxen
“H. Nikolaas van Myra”, de Basisbeweging van Kritische Groepen en
Gemeenten in Nederland, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in
Nederland en het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Indien
een van hen tijdig binnen genoemde termijn een schriftelijke aanvrage tot
lidmaatschap indient, beslist de Raad conform Artikel 2 lid 2 daarover.
Indien een dergelijke aanvrage de Raad niet bereikt, verliest een kerk of
geestelijke gemeenschap de status van kandidaat-lid bij de Raad.
Aldus laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de plenaire vergadering van de
Raad van 10 juni 2009.
drs. H.J. van Hout, voorzitter.
drs. K. van der Kamp, algemeen secretaris.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
VOOR DE RAAD VAN KERKEN IN NEDERLAND
De plenaire vergadering stelt op grond van artikel 13 van de Statuten
van de Raad van Kerken het volgende Huishoudelijk Reglement vast
ter nadere regeling van enkele aangelegenheden:
I

Lidmaatschap
De Raad van Kerken bestaat uit kerken die de Raad hebben
opgericht of die zich nadien bij de Raad hebben aangesloten. Onder
"kerken" wordt verstaan hetgeen in de Constitutie van de Wereldraad
van Kerken onder “churches” verstaan wordt. De term “kerk” zoals
gebruikt in de statuten kan ook insluiten een verband, convent of
federatie van zelfstandige kerken, die ieder afzonderlijk voldoen aan
de criteria van lidmaatschap van de Raad van Kerken.
Lidmaatschap van de Raad van Kerken staat open voor kerken die –
in leven en getuigenis - uitgaan van de belijdenis van het geloof in de
drieëne God en in de ene Heer Jezus Christus, en zich verenigen met
de roeping en taak van de Raad, zoals geformuleerd in de preambule
en artikel 1.
Kerken die geen vaste en/of bindende belijdenisformules kennen en
om die reden niet in staat zijn om met de preambule in te stemmen,
kunnen als lid tot de Raad toetreden op grond van een schrijven
waarin zij blijk geven dan wel verklaren het geloof te delen zoals in de
preambule uitgedrukt, eventueel gevolgd door een nader gesprek.
Besluitvorming inzake toelating van een kerk vereist een
gekwalificeerde meerderheid van stemmen in de plenaire vergadering
van de Raad, zoals aangegeven in artikel 4 lid 8.
De voorwaarden voor toetreding tot de Raad van Kerken sluiten aan
bij de regels van de Wereldraad van Kerken. De algemene
voorwaarden zijn:
1. Een kerk dient de bevoegdheid te hebben zelf een beslissing te
nemen tot het aanvragen van het lidmaatschap zonder de
toestemming nodig te hebben van enige andere instantie of
persoon.
2. Een kerk dient blijk te geven van een duurzaam en onafhankelijk
bestaan en overeenkomstige organisatie.
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3.

Een kerk dient op nationaal en/of internationaal niveau
aantoonbare
constructieve
oecumenische
relaties
te
onderhouden met andere kerken.

Als aanvullende bepalingen voor nieuwe lidkerken van de Raad zijn
door de plenaire vergadering geformuleerd (d.d. 12 juni 2002):
4.
5.
6.
7.
8.

II

Een kerk dient in te stemmen met het beleidsplan van de Raad.
Een kerk dient bereid te zijn de in de Charta Oecumenica
genoemde verplichtingen zoveel mogelijk in de Nederlandse
context ten uitvoer te brengen.
Er dient sprake te zijn van enige spreiding van de tot een kerk
behorende gemeenten/parochies over het land.
Een kerk dient bereid te zijn het werk van de Raad met
menskracht en financiële middelen te steunen.
De door een kerk afgevaardigde leden die deelnemen aan het
werk van de Raad dienen de Nederlandse taal te beheersen.

Kandidaat-lidmaatschap
Naast volledig lidmaatschap (full membership) bestaat de
mogelijkheid van kandidaat-lidmaatschap voor kerken die in principe
voor lidmaatschap in aanmerking komen maar kiezen voor een
kennismakingsperiode.
Kandidaat-lidkerken hebben enkel spreekrecht, geen stemrecht in de
plenaire vergadering en beschikken verder over alle rechten en
plichten aan het lidmaatschap van de Raad verbonden.

III

Associatie
Associatie staat open voor kerken, kerkelijke gemeenschappen,
verbanden daarvan en bewegingen van christenen, die zich met de
Raad verbonden weten en aan de Raad willen meewerken zonder toe
te treden als lid. In beginsel komen in aanmerking rechtspersonen die
doelstellingen nastreven die congruent zijn met de basis en
bedoelingen van de Raad. Onder een “verband van kerken of
kerkelijke gemeenschappen” wordt een gereglementeerde organisatie
verstaan van kerken van eenzelfde of verwante christelijke traditie of
een gereglementeerde organisatie, die kerken van meer dan één
christelijke traditie verbindt en representeren kan. Met een “beweging
van christenen” wordt een gereglementeerde organisatie bedoeld die
christenen van verschillende denominaties samenbrengt. Niet in
aanmerking komen organisaties die onderdeel zijn van een kerk of
kerkelijke gemeenschap, of die christenen uit eenzelfde kerk of
kerkelijke gemeenschap verenigen.
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Wie in associatie met de Raad is getreden:
1. dient de basis waarop de Raad van Kerken berust, te
respecteren.
2. is bereid het werk van de Raad daadwerkelijk te steunen met
menskracht en financiële middelen.
3. kent enige spreiding van gemeenschappen of ledengroepen over
het land en een passende vorm van landelijke organisatie.
4. vaardigt personen af voor deelname aan het werk van de Raad,
die de Nederlandse taal beheersen.

IV Organen van de Raad
1. Samenstelling moderamen
Bij de lidkerken met één afgevaardigde in de plenaire Raad wordt bij
de nominatie van moderamenassessoren rekening gehouden met een
evenwichtige zetelverdeling tussen afgevaardigden uit kerken met
een episcopale kerktraditie en afgevaardigden uit kerken met een
andere kerktraditie, met in achtneming van de bij loting vastgestelde
volgorde.
2. Agendering
Conform artikel 5 lid 5 van de Statuten bereidt het moderamen de
agenda van de plenaire vergadering van de Raad voor. Elke lidkerk
heeft het recht het moderamen een voorstel te doen voor de agenda
van de plenaire vergadering. Het moderamen is bevoegd over dit
voorstel te beslissen. Ingeval het moderamen het voorstel afwijst, stelt
het de betreffende lidkerk schriftelijk op de hoogte onder vermelding
van de motieven, en informeert het de plenaire vergadering.
3. Verzoek tot ruggespraak
Indien de afgevaardigden van een lidkerk overwegen gelegenheid tot
ruggespraak te vragen, en in verband daarmee opschorting van de
beraadslagingen in de plenaire vergadering, stellen zij de
wenselijkheid hiervan - indien enigszins mogelijk - ter discussie in de
aan
de
betreffende
plenaire
vergadering
voorafgaande
moderamenvergadering. Is dat niet mogelijk, dan uiten zij hun
voornemen ruggespraak te verzoeken vóór de aanvang van de
plenaire vergadering aan de voorzitter of de secretaris, die daarvan
mededeling doet bij het begin van de behandeling van het betreffende
agendapunt. Alleen indien de wens tot ruggespraak ontstaat ten
gevolge van amendementen of ontwikkelingen ten aanzien van de
besluitvorming tijdens de plenaire vergadering, hebben de
afgevaardigden van een lidkerk het recht nog tijdens de behandeling
van het betreffende agendapunt gelegenheid tot ruggespraak te
verzoeken, conform artikel 4 lid 7 van de Statuten.
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4. Besluiten met een externe werking
Besluiten met een externe werking, zoals met betrekking tot
publicaties, verklaringen, activiteiten en acties van de Raad naar
buiten, worden zo mogelijk genomen met eenstemmigheid.
Indien eenstemmigheid niet mogelijk is, kan een besluit worden
genomen met meerderheid van stemmen, onder vermelding van het
minderheidsstandpunt, mits de kerk(en) die dit minderheidsstandpunt
aanhangt c.q. aanhangen, hiermee instemt c.q. instemmen.
Echter, wanneer één grote lidkerk of drie kleine lidkerken tegen het
vermelden van het eigen minderheidsstandpunt zijn, wordt het
betreffende besluit niet geacht te zijn genomen.
5. Benoeming leden beraad- en projectgroepen
Leden van de beraad- en projectgroepen worden voor de periode van
vier jaren benoemd en zijn terstond voor een periode van maximaal
tweemaal vier jaren herbenoembaar.
Leden van de beraad- en projectgroepen treden af volgens een door
het moderamen vast te stellen rooster. Dit rooster moet zodanig
worden ingericht, dat het periodiek aftreden van een of meer leden
telkenjare op de eerste juni plaats heeft en dat ieder lid vier jaar na zijn
benoeming aftreedt.
Bij tussentijdse vacatures van vertegenwoordigers van de (kandidaat-)lidkerken dan wel van de geassocieerde instellingen treedt het nieuw
benoemde lid wat betreft de beurt van aftreden volgens het rooster in
de plaats van zijn voorganger.
In geval er sprake is van inrichting van een nieuwe beraad- of
projectgroep of van invoering van een nieuw rooster dient te worden
gestreefd naar geleidelijk aftreden van de leden, zodanig, dat degenen
die het langst in functie zijn, dan wel het oudste in leeftijd zijn het eerst
voor aftreden in aanmerking komen.
Met het inwerkingtreden van dit artikel geldt als overgangsbepaling,
dat de huidige leden na hun reglementair aftreden nog tenminste een
periode van vier jaren herbenoembaar zijn.

V

Publieke verklaringen en publicaties
Ten aanzien van publieke verklaringen en publicaties kent de Raad
de volgende mogelijkheden van besluitvorming:
Raad
1. De Raad spreekt namens de lidkerken. Daarbij geldt dat de
betreffende verklaring of publicatie pas aanvaard kan worden als
alle lidkerken hun instemming hebben betuigd.
2. De Raad spreekt op eigen gezag. De uiteindelijke formulering of
redactie van een verklaring of publicatie kan de plenaire
vergadering delegeren aan het moderamen of aan de secretaris.
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In spoedeisende gevallen kan het moderamen besluiten een
verklaring af te leggen of een publicatie te doen uitgaan, waarbij
achteraf verantwoording afgelegd wordt aan de plenaire
vergadering.
Beraad- en projectgroepen
3. Een beraad- of projectgroep kan op geen enkele wijze naar
buiten treden zonder toestemming van de plenaire vergadering of
in spoedeisende gevallen van het moderamen of van voorzitter
en secretaris.
4. De plenaire vergadering kan een stuk van een beraad- of
projectgroep aan de lidkerken of aan andere instanties
aanbevelen. Dat betekent dat de plenaire vergadering in grote
lijnen achter de publicatie staat, maar niet voor elke zin of alinea
verantwoordelijkheid op zich neemt.
5. De plenaire vergadering kan aan een beraad- of projectgroep de
vrijheid geven op eigen gezag een publicatie te doen uitgaan.

VI Financiële Commissie
1.

De Raad kent een financiële commissie, welke onder
voorzitterschap staat van de penningmeester van de Raad. De
commissie bestaat voorts uit financiële deskundigen,
afgevaardigd door de lidkerken. Per lidkerk worden maximaal
twee personen afgevaardigd.

2.

De commissie heeft tot taak de begroting en jaarrekening van de
Raad te beoordelen en te voorzien van een advies.

3.

Alle voorstellen welke aan de plenaire vergadering c.q. het
moderamen, of een beraadgroep c.q. een projectgroep worden
voorgelegd waaraan financiële consequenties zijn verbonden en
waarover geen goedkeuring is verkregen in het kader van de
begrotingsbehandeling, dienen alvorens daarover besluitvorming
plaatsvindt te zijn voorzien van een advies van de
penningmeester of de financiële commissie.

4

Indien de plenaire vergadering c.q. het moderamen of de
betreffende beraadgroep of projectgroep meent gronden te
hebben om af te wijken van een advies van de penningmeester of
financiële commissie, zullen zij eerst de penningmeester c.q.
financiële commissie in kennis stellen in welk opzicht en waarom
zij menen te moeten afwijken. De penningmeester c.q. leden van
de financiële commissie hebben dan gedurende veertien dagen
de tijd voor nader advies over de voorgenomen afwijking, waarna
tot definitieve besluitvorming kan worden overgegaan. Bij blijvend
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verschil van inzicht tussen de financiële commissie en een
beraad- of projectgroep beslist de plenaire vergadering.
VII Financiën van beraad- en projectgroepen
1.

Beraad- en projectgroepen die uitgaven wensen te doen, zenden
vóór 1 september van elk jaar een begroting van deze uitgaven
met bijbehorend dekkingsvoorstel voor het eerstvolgende
boekjaar aan de penningmeester van de Raad ter opneming in de
begroting van de Raad.

2.

Voor zover beraad- en projectgroepen van de Raad saldi hebben,
worden deze door de penningmeester van de Raad als
afzonderlijke saldi geadministreerd. Alleen met machtiging van
het moderamen kunnen beraad- of projectgroepen zelf een
administratie voeren en giro- of bankrekeningen openen. Het
moderamen regelt de beschikkingsbevoegdheid over deze giroof bankrekeningen.

3.

De penningmeester draagt er zorg voor dat in het financiële
jaarverslag van de Raad apart verantwoording gegeven wordt
over de saldi van beraad- en projectgroepen. Voorts pleegt hij zo
nodig tussentijds overleg met de betreffende organen over de
financiële gang van zaken.

4.

Beraad- en projectgroepen vragen geen subsidies aan bij
kerkelijke of niet-kerkelijke fondsen zonder voorafgaande
toestemming van het moderamen van de Raad.

5.

De Raad draagt - zoals volgt uit artikel 7 lid 10 van de Statuten geen financiële verantwoordelijkheid voor verbintenissen beraaden projectgroepen aangaande, tenzij hij die uitdrukkelijk heeft
aanvaard en daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven.

Aldus vastgesteld in de plenaire vergadering van de Raad van 10 juni
2009.
Artikel IV, lid 1: vastgesteld in de plenaire vergadering van de Raad
van 13 oktober 2010.
Artikel IV, lid 5: vastgesteld in de plenaire vergadering van de Raad
van 14 december 2011.
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Inlegvel Statuten en Huishoudelijk Reglement Raad van Kerken
in Nederland
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
lid van de Raad krachtens besluit van de plenaire vergadering
d.d. 10 februari 2010
Basisbeweging Nederland
associé van de Raad krachtens besluit van de plenaire
vergadering d.d. 16 juni 2010
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
associé van de Raad krachtens besluit van de plenaire
vergadering d.d. 16 juni 2010
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB
associé van de Raad krachtens besluit van de plenaire
vergadering d.d. 14 december 2011
Orthodoxe Kerk in Nederland
lid van de Raad krachtens besluit van de plenaire vergadering
d.d. 13 november 2013
Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland
lid van de Raad krachtens besluit van de plenaire vergadering
d.d. 14 september 2016
Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
associé van de Raad krachtens besluit van de plenaire
vergadering d.d. 12 april 2017
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