(no.159)

REGLEMENT
BETREFFENDE DE INRICHTING EN HET BESTUUR
VAN HET NEDERLANDS-ISRAELIETISCH
1)
KERKGENOOTSCHAP
TITEL I
Van het Kerkgenootschap, de Gemeenten, de
Samenwerkingsverbanden en de Ressorten.
Par. 1. Van het Kerkgenootschap
Artikel 1.

Het Nederlands-Israëlietisch Kerkgenootschap bestaat uit: de Joden, woonachtig in Nederland, die lid zijn
van en als zodanig ingedeeld zijn in kerkelijke gemeenten, behorende tot het Kerkgenootschap.
Voor de toepassing van dit Reglement zijn onder Joden te verstaan: alle personen, die door de joodse
godsdienstwet als zodanig worden erkend, behoudens diegenen, die deel uitmaken van een ter plaatse van
hun inwoning gevestigde Portugees-Israëlietische gemeente.
Par. 2. Van de Gemeenten, de Samenwerkingsverbanden
en de Ressorten.
Artikel 2.
De Centrale Commissie stelt het gebied der gemeenten bij verordening vast en is bij uitsluiting bevoegd
gemeenten te erkennen, te ontbinden, te verenigen of te splitsen.
De Permanente Commissie is bevoegd in spoedeisende gevallen over te gaan tot ontbinding en vereniging
van gemeenten, onder gehoudenheid het desbetreffend besluit de Centrale Commissie bij voordracht ter
bekrachtiging voor te leggen en wel in de eerstvolgende vergadering van laatstgenoemde Commissie.
Artikel 3.
Elke Jood, woonachtig in Nederland is gerechtigd lid te worden van de gemeente van zijn inwoning.
De man die toetreedt tot enige gemeente doet hierdoor tevens toetreden zijn minderjarige kinderen, over wie
hij de ouderlijke macht of de voogdij uitoefent, een en ander voorzover de bedoelde kinderen volgens dit
Reglement in aanmerking komen als leden van het Kerkgenootschap.
Hetzelfde geldt ten aanzien van de vrouw, die toetreedt, zulks ten opzichte van haar minderjarige kinderen,
voorzover de in de tweede alinea van dit artikel gemelde bevoegdheden haar alleen toekomen.
Daarenboven doet de man, die tot enige gemeente toetreedt, hierdoor tevens toetreden zijn echtgenote,
voorzover hij van deze niet is gescheiden van tafel en bed en voorzover deze echtgenote volgens dit
Reglement in aanmerking komt als lid van het Kerkgenootschap en niet krachtens eigen bevoegdheid
verklaart in de toetreding niet te willen delen.
Wie tot een andere godsdienst dan de joodse toetreedt, of een andere godsdienst dan de joodse verkondigt
of openlijk belijdt, kan niet tot enige gemeente toetreden of als lid van enige gemeente gehandhaafd worden.
1)

Het Reglement van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (verordening no. 1) werd vastgesteld op 24 april 1871
en gewijzigd bij verordening no. 24 van 27 juni 1877, no. 29 van 7 april 1881, no. 53 van 29 juni 1902, no. 57 van 28
juni 1904, no. 60 en 61 van 24 juni 1906, no. 76 van 16 juni 1912, no. 78 van 20 juni 1915, no. 81 van 25 maart 1917,
no. 109 van 14 december 1924 en no. 134 van 9 februari 1936. Op 25 mei 1952 werd verordening no. 1 vervangen door
verordening no. 159, die werd gewijzigd bij verordening no. 193 van 13 mei 1979, verordening no. 196 van 28 februari
1982 en verordening no. 213 van 14 juni 1987, verordening no. 218 van 29 januari 1989, verordening no. 223 van 20
april 1994, verordening no. 224 van 16 juni 1996; 8 februari 1997 (inz. artt. 17 en 27); verordening 229 op 8 februari
1998; verordening 231 van 7 juni 2005 (inz. art. 4); verordening 242 van 6 december 2015 (inz. art 74).
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Artikel 4.
4a Tenzij de gemeenten met elkaar anders overeen komen, kan niemand lid worden van een gemeente
binnen welker gebied hij niet metterwoon gevestigd is.
4b Gemeenten hebben de bevoegdheid om aan Joden, die elders woonachtig zijn, bepaalde aan het
lidmaatschap verbonden rechten toe te kennen. Dit laatste is ten aanzien van in Nederland wonende Joden
slechts mogelijk indien zij van de gemeente van hun inwoning lid zijn en hun verplichtingen jegens die
gemeente volledig nakomen.
Artikel 5.
Aan de gemeenten is met inachtneming van de bepalingen van dit Reglement, de regeling van haar bestuur
en huishouding overgelaten.
Onverminderd het bepaalde in de eerste alinea van dit artikel kan de Centrale Commissie ten aanzien van
gemeenten met minder dan 100 zielen regelen stellen omtrent hetgeen onder huishouding van een zodanige
gemeenten moet worden verstaan. De Centrale Commissie beoordeelt of een zodanige gemeente behoorlijk
in haar huishouding voorziet.
Wanneer een gemeente niet in staat is een bestuur samen te stellen op de wijze als in haar Reglement is
bepaald, is de Permanente Commissie bevoegd hetzij op verzoek van één of meer leden van deze gemeente, hetzij ambtshalve en in ieder geval na overleg met het Dagelijks Bestuur van het ressort waartoe de
betrokken gemeente behoort, in het bestuur der gemeente te voorzien, onverminderd de bevoegdheid van
de Centrale Commissie om op voordracht der Permanente Commissie in zodanig geval de gemeente te
ontbinden en met één of meer naburige gemeenten te verenigen.
Artikel 5a.
Twee of meer naburige gemeenten, ieder met ten minste vijf-en-twintig leden, kunnen besluiten met behoud
van ieders zelfstandigheid een samenwerkingsverband aan te gaan om gezamenlijk in hun huishouding te
voorzien. Een samenwerkingsverband is een rechtspersoonlijkheid bezittend zelfstandig onderdeel van het
Kerkgenootschap. Aan de betrokken gemeenten is de regeling van het bestuur van het samenwerkingsverband overgelaten, met dien verstande dat ieder van de samenwerkende gemeenten verantwoordelijk blijft voor het nakomen van de haar bij Reglement of enige andere verordening van het
Kerkgenootschap opgelegde verplichtingen.

Artikel 6.
De Centrale Commissie kan, op voordracht van de Permanente Commissie, een gemeente ontbinden, haar
verenigen met één of meer naburige gemeenten, of wijziging brengen in haar bestuur, wanneer, hetzij:
a. de gemeente minder dan vijf-en-twintig leden komt te tellen;
b. naar het oordeel van de Centrale Commissie, de gemeente in haar huishouding niet behoorlijk voorziet
en weigert zodanige voorzieningen te treffen, zoals het aangaan van een samenwerkingsverband;
c. de gemeente zelf te kennen geeft niet in haar huishouding te kunnen voorzien en niet bereid is een
samenwerkingsverband aan te gaan.
Wanneer één van deze gevallen zich voordoet is de Permanente Commissie gehouden om met de besturen
van de betrokken gemeente en het in aanmerking komende ressort te overleggen over het doen van een
voordracht tot ontbinding. Van haar bevindingen ten deze stelt zij, bij de voordracht, de Centrale Commissie
in kennis.
Artikel 7.
De gevolgen van de ontbinding der gemeente en van haar vereniging met één of meer naburige gemeenten
worden geregeld bij besluit van de Centrale Commissie.
De bij de ontbinding van een gemeente bestaande activa en passiva worden overgedragen aan het
Kerkgenootschap, voorzover deze activa en passiva niet krachtens het voormelde besluit op enige andere
gemeente overgaan.
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Zodra het besluit tot ontbinding is genomen, vervalt elke bevoegdheid van het bestuur der ontbonden
gemeente, met uitzondering van die bedoeld in het vierde lid van dit artikel. Alle rechtshandelingen, daaronder ook die welke betrekking hebben op de ontbinding en vereniging en de financiële afwikkeling daarvan
worden bij uitsluiting door de Permanente Commissie verricht, zulks namens de ontbonden gemeente.
Iedere gemeente heeft het recht bij haar ontbinding, voor een periode van maximaal acht jaar, een
afgevaardigde te benoemen in het bestuur van het fonds bedoeld in artikel 75.
De Permanente Commissie is gehouden om het batig saldo van de activa en passiva, waarin niet begrepen
de begraafplaatsen en de roerende goederen van religieuze aard of historische betekenis, te verdelen tussen
het fonds bedoeld in artikel 75 van dit Reglement en de overige bestemmingen. De verdeling vindt plaats zo
spoedig mogelijk na ontvangst van het bindend advies van een daartoe aangewezen bestemmings- of
geschillen-commissie. De samenstelling en werkwijze van deze commissies wordt geregeld bij verordening.
Artikel 8.
Zonder voorafgaande goedkeuring van de Permanente Commissie kunnen de gemeenten:
a. haar onroerende zaken,
b. haar roerende zaken, ter waarde van meer dan duizend gulden,
c. haar roerende zaken van religieuze aard of van historische betekenis ongeacht de geldelijke waarde,
noch geheel, noch ten dele vervreemden of bezwaren.
Voorts kunnen de gemeenten zonder een goedkeuring als bovenbedoeld niet overgaan tot:
d. het voeren van rechtsgedingen, voor alle gerechten, scheidsgerechten daaronder begrepen, zo eisend
als verwerend. Deze voorafgaande goedkeuring is niet vereist voorzover spoedeisende gerechtelijke
maatregelen aan de orde zijn, als wanneer echter de goedkeuring moet worden gevraagd zodra zulks
mogelijk is,
e. het aangaan van dadingen en/of het zich verbinden als borg en/of hoofdelijke medeschuldenaar,
f.
het aanvaarden van nalatenschappen, anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
Van de beperkingen bedoeld sub b tot en met e kan de Permanente Commissie dispensatie verlenen.
Aan deze dispensatie kunnen voorwaarden worden verbonden. Elke dispensatie kan te allen tijde worden
ingetrokken.
Artikel 9.
De begrotingen der gemeenten worden ingezonden aan de Permanente Commissie, welke bevoegd is
binnen twee maanden na ontvangst van een begroting van een gemeente, welke minder dan honderd leden
telt, deze mede te delen, welke wijzigingen zij in de begroting van deze gemeente wenst te zien aangebracht,
alvorens zij haar goedkeuring daaraan kan verlenen dan wel deze mede te delen, dat zij haar goedkeuring
aan die begroting onthoudt, een en ander onder opgave van redenen, welke haar hiertoe hebben geleid.
Is een begroting van een gemeente binnen één maand nadat de Permanente Commissie een wijziging hierin
in overweging heeft gegeven, niet ten genoege van de Permanente Commissie vastgesteld, dan onthoudt de
Permanente Commissie alsnog de goedkeuring aan deze begroting.
Laat de Permanente Commissie genoemde termijn van twee maanden zonder enige mededeling
voorbijgaan, dan wordt zij geacht haar goedkeuring aan een ingezonden begroting te hebben verleend.
Artikel 10.
Bij verordening der Centrale Commissie, op voordracht van de Permanente Commissie, worden de
gemeenten ondergebracht in ressorten en wordt voor elk ressort een hoofdplaats aangewezen.
Artikel 11.
Het ressort wordt bestuurd door een Ressortale Vergadering, bestaande uit afgevaardigden van de
Kerkeraden of Kerkbesturen van de in het ressort gelegen gemeenten.
Elke Kerkeraad of waar deze ontbreekt, het Kerkbestuur, vaardigt naar de Ressortale Vergadering af het
door dit lichaam te bepalen aantal personen, met dien verstande, dat niet wordt overschreden de volgende
schaal:
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50 leden van een gemeente of minder
1 afgevaardigde
51 t/m 100 leden
3 afgevaardigden
101 t/m 200 leden
4 afgevaardigden
201 t/m 500 leden
5 afgevaardigden
Boven 500 leden komt er voor elk getal van 200 leden een afgevaardigde bij.
Bestaat een ressort slechts uit één gemeente, dan is de Ressortale Vergadering van dit ressort
samengesteld uit de leden van de Kerkeraad van die gemeente.
Artikel 12.
Aan de ressorten is met inachtneming van de bepalingen van dit Reglement de regeling van hun bestuur en
huishouding overgelaten.
TITEL II
Van het Algemeen Bestuur van het Kerkgenootschap
HOOFDSTUK 1
Van de samenstelling van het bestuur
Par.1. Algemene bepalingen
Artikel 13.
Een college, Centrale Commissie tot de Algemene Zaken van het Nederlands-Israëlietisch Kerkgenootschap
genaamd, bestuurt het Kerkgenootschap.
Artikel 14.
De Centrale Commissie is samengesteld uit 23 leden, gekozen door de Ressortale Vergaderingen.
Overigens wordt de wijze van samenstelling en de wijze van verkiezing bepaald door het Kiesreglement.
Artikel 15.
Door de Ressortale Vergaderingen worden tevens plaatsvervangers aangewezen ten getale van de helft der
aangewezen leden, deze helft zo nodig naar boven afgerond tot een geheel getal.
De plaatsvervangers worden benoemd op de wijze als bij het Kiesreglement te bepalen; zij fungeren volgens
regelen gesteld bij het Reglement van Orde voor de vergadering van de Centrale Commissie. De bepalingen
van de artikelen 16-26 zijn op hen van toepassing.
De plaatsvervangende leden worden opgeroepen naar de rangorde, ten deze bepaald door de Ressortale
Vergadering.
Par.2. Van de leden van de Centrale Commissie
Afdeling I
Van de vereisten voor het lidmaatschap van de
Centrale Commissie
Artikel 16.
Als leden van de Centrale Commissie komen alleen in aanmerking de zodanige personen als nader in het
Kiesreglement te bepalen, die bovendien moeten voldoen aan de navolgende vereisten;
a. lid zijn van een tot het Kerkgenootschap behorende gemeente, en
b. de ouderdom van 25 jaar hebben bereikt en
c. niet bij rechterlijk vonnis uit enig burgerlijk of burgerschapsrecht zijn ontzet.
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Artikel 17.
1. In de Centrale Commissie zullen niet gelijktijdig zitting hebben bloedverwanten elkaar bestaande:
a. in de rechte linie, in welke graad ook,
b. in de zijlinie tot en met de tweede graad.
2. In de Centrale Commissie zullen niet gelijktijdig zitting hebben:
a. aanverwanten elkaar bestaande in de rechte linie, in welke graad ook,
b. meer dan twee aanverwanten elkaar bestaande in de zijlinie, tot en met de tweede graad.
3. De aanverwantschap bedoeld in het vorige lid eindigt door ontbinding van het huwelijk of geregistreerd
partnerschap, dat de aanverwantschap heeft veroorzaakt en wordt, indien zij ontstaat gedurende een
zittingsperiode, niet in aanmerking genomen vóór het einde van de periode.
Artikel 18.
Het lidmaatschap van de Centrale Commissie is onverenigbaar met het bekleden van een bezoldigde funktie
in dienst van het Kerkgenootschap of van deszelfs ressorten of gemeenten.
Artikel 19.
Wie, na benoemd te zijn als lid der Centrale Commissie, hetzij
a. aan een der in artikel 16 vermelde vereisten niet meer voldoet,
b. de jongste in jaren blijkt te zijn van de verwanten, wier gelijktijdig lidmaatschap van de Centrale
Commissie bij art. 17 is uitgesloten, of, bij gelijke leeftijd, na loting is afgevallen,
c. een van de betrekkingen bedoeld in artikel 18 aanneemt,
houdt op lid te zijn en is verplicht de Permanente Commissie binnen 8 dagen in kennis te stellen van zijn
aftreden en de grond, waarop dit berust.
Afdeling II
Van de benoeming der leden van de Centrale Commissie
Artikel 20.
De gewone verkiezingen van de leden der Centrale Commissie geschieden, indien de Centrale Commissie
aftreedt op de wijze als is voorzien in artikel 26, ten minste twee maanden vóór dit aftreden en in alle andere
gevallen uiterlijk twee maanden na het aftreden der Centrale Commissie.
Artikel 21.
Wanneer, door welke oorzaak ook, een vacature in de Centrale Commissie ontstaat, vindt voorziening plaats
overeenkomstig de bepalingen van het Kiesreglement, door de betrokken Ressortale Vergadering, zulks
binnen twee maanden na het ontstaan der vacature.
Artikel 22.
Bij elke benoeming zendt de voorzitter der Ressortale Vergadering ten spoedigste aan de benoemde, onder
verwijzing naar het bepaalde in artikel 23, een uittreksel en aan de Permanente Commissie een afschrift van
het proces-verbaal der benoeming.
Het uittreksel strekt de benoemde tot geloofsbrief.
Artikel 23.
Indien de benoemde binnen vier weken na bekomen kennisgeving niet schriftelijk aan de voorzitter van de
Ressortale Vergadering heeft verklaard of hij de benoeming aanneemt dan wel weigert, wordt hij geacht haar
niet te aanvaarden.
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Artikel 24.
Wie binnen een periode van vier weken, in meer dan één ressort wordt benoemd, verklaart aan de
voorzitters der betrokken Ressortale Vergaderingen binnen de in het vorig artikel vastgestelde termijn, welke
alsdan gerekend wordt van de kennisgeving der laatste benoeming, welke benoeming hij aanvaardt. Laat de
benoemde voormelde tijd zonder verklaring voorbijgaan, dan wordt hij geacht geen der benoemingen aan te
nemen.
Artikel 25.
Bij niet-aanneming door de benoemde geschiedt binnen 14 dagen nadien een nieuwe keuze.
Artikel 26.
De leden en plaatsvervangende leden van de Centrale Commissie worden voor v i e r jaar gekozen, en zijn
na aftreding aanstonds herkiesbaar.
Wie ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats tot lid of plaatsvervangend lid gekozen is, treedt af
op het tijdstip, waarop degene, in wiens plaats hij is gekozen, moest aftreden.
Par.3. Van het Dagelijks Bestuur
Artikel 27.
De Centrale Commissie benoemt uit haar midden een Dagelijks Bestuur, genaamd Permanente Commissie,
en bestaande uit vijf of zeven leden.
Bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad zullen niet gelijktijdig in de Permanente Commissie
zitting hebben.
Van de benoeming, zodra zij is aanvaard, wordt kennis gegeven aan de Regering.
Wie met de sekretaris is gehuwd of hem (haar) in de eerste of tweede graad van bloed- en of
aanverwantschap bestaat, is niet benoembaar tot lid der Permanente Commissie.
Artikel 28.
De verkiezing ter vervulling der plaatsen, tussentijds opengevallen door welke oorzaak ook, geschiedt in de
eerstvolgende vergadering van de Centrale Commissie.
Een zodanige vergadering dient ten spoedigste te worden bijeengeroepen, zodra het aantal leden der
Permanente Commissie beneden vier onderscheidenlijk vijf is gedaald.
Artikel 29.
De benoemde verklaart, binnen d r i e dagen na ontvangst van het bericht zijner benoeming, aan de
voorzitter van de Centrale Commissie, of hij die al dan niet aanneemt. In het laatste geval, of bij gemis van
kennisgeving, geschiedt zo spoedig mogelijk een nieuwe keuze.
Artikel 30.
De Permanente Commissie treedt af tegelijk met de Centrale Commissie met dien verstande, dat zij in
funktie blijft totdat een nieuwe voorziening is getroffen.
De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.
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HOOFDSTUK II
Van de vergadering van de Centrale Commissie
en die van de Permanente Commissie
Par.1. Van de vergadering van de Centrale Commissie
Artikel 31.
De zetel der Centrale Commissie is gevestigd te Amsterdam.

Artikel 32.
De Centrale Commissie kan slechts beraadslagen en besluiten voorzover ten minste 12 leden in haar
vergadering tegenwoordig zijn.
Artikel 33.
De vergadering der Centrale Commissie komt bijeen na oproeping door de voorzitter, ten minste veertien
dagen te voren aan de leden toe te zenden, waarbij zoveel mogelijk de punten van behandeling worden
opgegeven.
In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan de termijn worden verkort.
Artikel 34.
De Centrale Commissie houdt ten minste eens per jaar een gewone vergadering, zulks in de maand mei of
in de maand juni.
Buitengewone vergaderingen worden gehouden:
a. wanneer zulks de voorzitter of de Permanente Commissie noodzakelijk voorkomt, alsook
b. wanneer zes leden der Centrale Commissie, met opgave van redenen, een desbetreffend verzoek tot
de voorzitter der Centrale Commissie richten.
Artikel 35.
De Centrale Commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een onder-voorzitter. In een tussentijds
ontstane vacature wordt in de eerstvolgende vergadering van de Centrale Commissie voorzien.
Het bij artikel 29 bepaalde is ten aanzien van de bovenbedoelde benoemingen, onderscheidenlijk
voorzieningen, van overeenkomstige toepassing.
Van de benoeming van de voorzitter en van onder-voorzitter wordt, zodra zij is aanvaard, kennis gegeven
aan de Regering.
De benoemden treden tegelijk af met de Centrale Commissie, met dien verstande, dat zij in funktie blijven
totdat een nieuwe voorziening is getroffen. De aftredenden zijn dadelijk weer benoembaar.
Overgang van bevoegdheid vindt plaats bij ontstentenis of belet
a. van de voorzitter: op de onder-voorzitter,
b. van de onder-voorzitter: op het naar leeftijd oudste lid.
Artikel 36.
De voorzitter tekent met de sekretaris of bij diens ontstentenis met een door de voorzitter aangewezen lid alle
stukken die van de Centrale Commissie uitgaan.
Artikel 37.
De werkzaamheden der vergadering vangen niet aan voor en aleer de wettigheid van de verkiezing der
nieuwbenoemde leden is komen vast te staan, tenzij de vergadering een afwijkende volgorde geraden acht.
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Artikel 38.
De leden vertegenwoordigen in de Centrale Commissie het gehele Kerkgenootschap. Zij stemmen zonder
last van of ruggespraak met de Ressortale Vergaderingen.
Artikel 39.
De leden van de Centrale Commissie onthouden zich van medestemming over de zaken, die hun, hun
echtgenoten of hun bloed- of aanverwanten tot de tweede graad ingesloten, persoonlijk aangaan en de
zaken, waarbij zij als gelastigden of gemachtigden of in verband met hun beroepswerkzaamheden betrokken
zijn.
Zij mogen zich niet belasten met uitvoering van
a. opdrachten van het Kerkgenootschap, tenzij ongehonoreerd,
b. opdrachten van derden, al dan niet gehonoreerd, voor zover bij de uitvoering der opdracht belangen van
het Kerkgenootschap kunnen worden geschaad,
een en ander behoudens het geval, dat de opdracht uit ambtelijke plichten voortkomt.
Artikel 40.
De Centrale Commissie stelt een Reglement van Orde voor haar vergadering vast.
Artikel 41.
De leden van de Centrale Commissie, niet woonachtig ter plaatse van vergadering, genieten vergoeding van
reis- en verblijfkosten volgens een door de Centrale Commissie vast te stellen tarief.
Par. 2. Van de vergadering der Permanente Commissie
Artikel 42.
De Permanente Commissie benoemt uit haar midden, voor het tijdvak van één jaar haar voorzitter,
ondervoorzitter en penningmeester. Allen zijn bij aftreding dadelijk weer benoembaar.
Artikel 43.
De vergadering neemt geen besluit, tenzij ten minste drie onderscheidenlijk vier leden tegenwoordig zijn.
Artikel 44.
Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Geen lid mag zich aan de stemming
onttrekken.
Ingeval van staking van stemmen is het voorstel verworpen, voorzover het zaken betreft. Voorzover het
voorstel personen betreft beslist alsdan het lot.
Artikel 45.
De Permanente Commissie ontwerpt voor haar vergadering en werkzaamheden een Reglement van Orde,
dat aan de goedkeuring van de Centrale Commissie wordt onderworpen.
HOOFDSTUK III
Van de bevoegdheden en plichten van de Centrale
Commissie en van de Permanente Commissie
Par.1. Algemene bepalingen
Artikel 46.
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De Centrale Commissie staat de belangen van het Kerkgenootschap en de overige joodse belangen in de
ruimste zin van het woord, bij de Regering en bij alle daarvoor in aanmerking komende instanties voor.
Zij regelt de huishouding van het Kerkgenootschap.
Artikel 47.
Zij onthoudt zich van elke regeling van zaken van godsdienstige aard, die haar bij of krachtens dit Reglement
niet uitdrukkelijk is opgedragen.
Par.2. Bijzondere bepalingen
Artikel 48.
Het onderwijs tot opleiding van tot rabbijn en godsdienstleraar benoembaren, het godsdienstonderwijs, het
Joods-bijzonder onderwijs en het sociale en culturele werk, hebben de voortdurende aandacht van de
Centrale Commissie.
De Centrale Commissie houdt toezicht op en treft zo nodig maatregelen terzake van de in de voorafgaande
alinea omschreven aangelegenheden, voorzover een en ander direkt of indirekt van het Kerkgenootschap of
van enige gemeente uitgaat en/of door een dezer lichamen wordt gesubsidieerd, onverminderd haar
bevoegdheid over andere onderwerpen van algemeen-Joods belang uitspraken te doen.
Zij kan zich bij de uitvoering van de in de vorige alinea's omschreven taak doen bijstaan door een of meer
hiertoe door haarzelf of de Permanente Commissie te benoemen Commissies, welke Commissies jaarlijks
een verslag aan de Centrale Commissie uitbrengen.
De Centrale Commissie houdt voorts toezicht op en treft zo nodig maatregelen tot de voorziening van de
gemeenten en ressorten met rabbinale leiding of andere geestelijke verzorging.
Artikel 49.
De Reglementen van het Nederlands-Israëlietisch Seminarium met alle daarin te brengen wijzigingen,
behoeven voorzover zij niet van huishoudelijke aard zijn, de goedkeuring der Centrale Commissie.
De begroting der inkomsten en uitgaven en de rekening en verantwoording der inkomsten en uitgaven van
het Nederlands-Israëlietisch Seminarium zijn aan de goedkeuring der Centrale Commissie onderworpen.
Indien de begroting een tekort aanwijst, verleent de Centrale Commissie een subsidie van een door haar te
bepalen bedrag.
Artikel 50.
Curatoren van het Nederlands-Israëlietisch Seminarium worden benoemd door de Centrale Commissie op
voordracht van Curatoren in overleg met de Permanente Commissie.
Artikel 51.
De Centrale Commissie stelt Reglementen vast voor de bevoegdheden en de examina van tot rabbijn,
godsdienstleraar en godsdienstonderwijzer benoembaren. De Permanente Commissie benoemt de commissies van examinatoren.
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Artikel 52.
De Centrale Commissie stelt een Reglement vast voor de examina der kerkelijke besnijders. De Permanente
Commissie benoemt de commissies van examinatoren.
Artikel 53.
De Centrale Commissie stelt bepalingen vast betreffende de erkenning van de kerkelijke
huwelijksinzegeningen.
Artikel 53a.
Bij verordening van de Centrale Commissie wordt het Nederlands College voor Rabbinale Zaken ingesteld,
dat tot taak heeft:
a. Het bevorderen van de godsdienstige belangen van de Joden in Nederland.
b. Het bevorderen van de coördinatie van het rabbinale werk van de ressorten, in het bijzonder het zoveel
mogelijk uniform zijn van rabbinale beslissingen.
c. Het in overleg met de Permanente Commissie verrichten van rabbinale werkzaamheden die het plaatselijke of ressortale belang te boven gaan.
d. Het behandelen van adviesaanvragen ingevolge artikel 54 van het Reglement.
Het Nederlands College voor Rabbinale Zaken is een rechtspersoonlijkheid
bezittend zelfstandig onderdeel van het Kerkgenootschap.
Artikel 53b.
Bij verordening van de Centrale Commissie wordt het Orgaan voor Kasjroet voor Export ingesteld, dat tot
taak heeft de verzorging van en het toezicht op het kasjroet van produkten, voornamelijk bestemd voor
export.
Het Orgaan voor Kasjroet voor Export is een rechtspersoonlijkheid bezittend zelfstandig onderdeel van het
Kerkgenootschap.
Artikel 53c.
Het Nederlands College voor Rabbinale Zaken en het Orgaan voor Kasjroet voor Export worden tezamen
aangeduid met de overkoepelende naam ‘Opperrabbinaat voor Nederland’.
De leden van het Nederlands College voor Rabbinale Zaken en de functionarissen van het Orgaan voor
Kasjroet voor Export zijn lid van het Opperrabbinaat voor Nederland.
Het Opperrabbinaat voor Nederland vormt evenwel geen zelfstandig onderdeel van het Kerkgenootschap en
bezit geen rechtspersoonlijkheid.
Artikel 54.
De Centrale Commissie neemt geen besluit over voorstellen, die betrekking hebben op de in artikel 47 tot en
met 53 bedoelde regelingen, dan nadat zij het advies van het Nederlands College voor Rabbinale Zaken zal
hebben ingewonnen.
Voorzover deze regelingen godsdienstvoorschriften betreffen, dient het in het eerste lid bedoelde advies te
worden gevolgd.
Evenzeer dient voor alle andere aangelegenheden, voorzover deze godsdienstvoorschriften betreffen, het
advies van het Nederlands College voor Rabbinale Zaken gevraagd en gevolgd te worden.
Hebben voorstellen betrekking op het onderwijs tot opleiding van tot rabbijn en godsdienstleraar
benoembaren en op het godsdienstonderwijs, dan wordt ook het advies van Curatoren van het NederlandsIsraëlietisch Seminarium gevraagd.
Artikel 55.
De Centrale Commissie regelt de bezoldiging en pensioenvoorziening van de sekretaris en van haar overige
ambtenaren.
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Artikel 56.
De Permanente Commissie vertegenwoordigt het Kerkgenootschap in en buiten rechte en is, met
inachtneming van het in dit Reglement bepaalde, bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer.
De Centrale Commissie beslist, of door het Kerkgenootschap rechtsgedingen, voor alle gerechten,
scheidsgerechten daaronder begrepen, zo eisend als verwerend, zullen worden gevoerd en of dagingen en
compromissoire bedingen zullen worden aangegaan. Nochthans is de Permanente Commissie bevoegd
spoedeisende gerechtelijke maatregelen te treffen.
Artikel 57.
Alle geschillen tussen:
a. twee of meer ressorten,
b. een ressort en een of meer gemeente(n),
c. twee of meer gemeenten,
d. een ressort of een gemeente en een of meer der andere organen van het Kerkgenootschap,
e. laatstbedoelde organen onderling,
worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter beslist door de Commissie van Arbitrage.
Geschillen tussen:
a. een ressort en een of meer zijner ambtenaren of beambten,
b. een gemeente en een of meer harer ambtenaren of beambten,
c. een gemeente en een of meer harer leden, of personen die verklaard hebben lid van die gemeente te
willen worden,
kunnen slechts door de Commissie van Arbitrage worden beslist, indien partijen zijn overeengekomen de
beslechting van het geschil met uitsluiting van de burgerlijke rechter aan haar op te dragen.
De Commissie van Arbitrage bestaat uit vijf leden, die door de Centrale Commissie worden benoemd. De
Centrale Commissie benoemt tevens twee plaatsvervangende leden. Bij verordening worden nadere
bepalingen ten aanzien van de Commissie van Arbitrage vastgesteld, in het bijzonder wat betreft haar
samenstelling, de zittingsduur harer leden, de rechtsgang en ter voorkoming dat de commissie uitspraak kan
doen in geschillen van godsdienstige aard.
Artikel 58.
De verordeningen der Centrale Commissie worden in een afzonderlijk uit te geven verzameling opgenomen
en verkrijgbaar gesteld.
Zij worden toegezonden aan de leden van de Centrale Commissie, aan de besturen der kerkelijke
gemeenten en aan de onder de Centrale Commissie ressorterende colleges.
Indien geen tijdstip is aangewezen, treden zij in werking op de veertiende dag na die der dagtekening van het
blad der verzameling, waarin zij opgenomen zijn.
Par.3. Van de dagelijkse leiding en de
uitvoering der zaken
Artikel 59.
De dagelijkse leiding en uitvoering van zaken behoort aan de Permanente Commissie.
Artikel 60.
De Centrale Commissie bepaalt bij instruktie, welke van haar werkzaamheden door de Permanente
Commissie kunnen worden waargenomen.
Artikel 61.
De Permanente Commissie is belast met het beheer van de gelden en geldmiddelen van het
Kerkgenootschap.
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Artikel 62.
Zij is voorts belast met de voorbereiding van de onderwerpen, die in de vergadering der Centrale Commissie
ter sprake moeten komen en ontwerpt de reglementen en verordeningen, uitgaande van de Centrale
Commissie, tenzij deze zulks aan zich voorbehoudt of aan een bijzondere Commissie opdraagt.
Artikel 63.
Van alle besluiten der Permanente Commissie staat aan belanghebbenden beroep open bij de Centrale
Commissie, zulks binnen één maand nadat zij van het besluit kennis hebben kunnen nemen.
Indien de Permanente Commissie nalaat op verzoek van een belanghebbende een besluit te nemen, staat
eveneens beroep op de Centrale Commissie open, nadat een termijn van zes maanden is verstreken sinds
het betreffende verzoek is gedaan.
Par. 4. Van de sekretaris en de andere
ambtenaren der Centrale Commissie
Artikel 64.
De Centrale Commissie benoemt een sekretaris na een aanbeveling van de Permanente Commissie. Van
die benoeming wordt, zodra zij is aanvaard, kennis gegeven aan de Regering.
De sekretaris van de Centrale Commissie is tevens sekretaris van de Permanente Commissie.
De bevoegdheid tot ontslag van de sekretaris berust bij de Centrale Commissie.
De Permanente Commissie heeft de bevoegdheid hem te schorsen tot de eerstvolgende vergadering van de
Centrale Commissie.
Artikel 65.
Tot sekretaris is alleen benoembaar een lid van het Kerkgenootschap dat in het volle genot is van de
burgerlijke en burgerschapsrechten en de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt.
Artikel 66.
Wie met een der leden van de Permanente Commissie is gehuwd of deze in de eerste of tweede graad van
bloed- of aanverwantschap bestaat, is niet benoembaar tot sekretaris.
De vierde alinea van art. 27 is hier van toepassing.
Artikel 67.
De Centrale Commissie stelt de instruktie voor de sekretaris vast.
Artikel 68.
De bevoegdheid tot aanstelling, schorsing en ontslag van ambtenaren berust bij de Permanente Commissie,
voorzover dit Reglement geen afwijkende bepalingen bevat.
HOOFDSTUK IV
Van de gelden en geldmiddelen van het Kerkgenootschap
Artikel 69.
De begroting der inkomsten en uitgaven van het Kerkgenootschap wordt jaarlijks door de Permanente
Commissie ontworpen en het ontwerp wordt aan elk lid van de Centrale Commissie gezonden veertien
dagen vóór de gewone vergadering, die voorafgaat aan het jaar, waarvoor zij moet dienen.
Bij de begroting wordt gevoegd een staat, vermeldende de bezittingen en schulden van het
Kerkgenootschap.
De Centrale Commissie stelt de begroting vast.
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Artikel 70.
De kosten van het Kerkgenootschap worden bestreden door de toelage van Rijkswege en, voor zoveel deze
tekort schiet, door de gemeenten, naar bij verordening der Centrale Commissie vast te stellen grondslag.
Artikel 71.
Van de inkomsten en uitgaven doet de Permanente Commissie voor elk dienstjaar rekening en
verantwoording aan de Centrale Commissie.
Artikel 72.
De Permanente Commissie zendt deze rekening, met vermelding van hetgeen zij te harer verantwoording
dienstig acht, aan elk lid van de Centrale Commissie, veertien dagen vóór de gewone vergadering, die volgt
na het jaar, waarop de rekening betrekking heeft.
Zij voegt hierbij het verslag van een door de Centrale Commissie aangewezen accountant nopens zijn
onderzoek van de rekening en van het beheer van de gelden en de bezittingen.
Artikel 73.
De Centrale Commissie wijst in de gewone vergadering van het jaar, waarover de rekening loopt, een
Commissie van onderzoek van die rekening aan. Deze Commissie brengt rapport uit in de volgende gewone
vergadering. De Centrale Commissie stelt de rekening vast.
De leden der Permanente Commissie zijn bij de beraadslagingen over de rekening tegenwoordig, doch
onthouden zich van medestemming.
Artikel 74.
De Permanente Commissie stelt een Protocol besluitvorming en uitvoering financiële handelingen vast en
brengt dit ter kennis van de Centrale Commissie.
Artikel 75.
De Centrale Commissie stelt een Fonds in ter ondersteuning van gemeenten, samenwerkingsverbanden en
ressorten in het voeren van hun huishouding. Het Fonds is een zelfstandig rechtspersoonlijkheid bezittend
onderdeel van het Kerkgenootschap.
Het Fonds heeft tot taak:
a. het beheren van batige saldi van ontbonden gemeenten, die krachtens besluit van de Centrale
Commissie zijn overgedragen aan het Fonds, alsmede van andere verkregen middelen;
b. het toekennen van uitkeringen op verzoek van een gemeente, samenwerkingsverband of ressort.
De Centrale Commissie regelt bij verordening voor welke ressorten het Fonds werkzaam zal zijn en het
funktioneren van het Fonds.
Artikel 76.
Indien een gemeente uit bezittingen een in verband met haar ledental en noodzakelijke uitgaven hoog
inkomstenbedrag geniet, kan de Centrale Commissie bepalen, dat een deel van deze inkomsten of van de
bezittingen, waaruit deze vloeien, wordt overgedragen aan het Kerkgenootschap.

Artikel 77.
De Centrale Commissie kan aan gemeenten een bijdrage in haar noodzakelijke uitgaven toekennen.

Pagina 13 van 15

TITEL III
Van de Opperrabbijnen
Artikel 77a.
De Centrale Commissie benoemt voor het Kerkgenootschap een opperrabbijn, welke benoeming dient te
geschieden met een meerderheid van twee/derde van de op de vergadering aanwezige leden.
Deze opperrabbijn kan met toepassing van de volgende artikelen tevens worden benoemd tot opperrabbijn
van één of meer ressorten. Aan hem kan bij besluit van de Centrale Commissie met de meerderheid als in
het eerste lid bedoeld de titel Opperrabbijn van Nederland worden toegekend.
De Permanente Commissie geeft van de benoeming van de Opperrabbijn voor het Kerkgenootschap, zodra
zij is aanvaard, kennis aan de Regering.
De bevoegdheid tot ontslag berust bij de Centrale Commissie.
De taak van de Opperrabbijn voor het Kerkgenootschap bestaat onder meer uit:
a. het geven van geestelijke leiding aan de Joden in Nederland;
b. het vertegenwoordigen van het Kerkgenootschap zowel intern als extern op godsdienstig gebied en na
verkregen instemming van de Permanente Commissie ook op ander gebied;
c. vervallen
De Centrale Commissie stelt bij verordening nadere regelen vast met betrekking tot de taak en
bevoegdheden van de Opperrabbijn voor het Kerkgenootschap, waaronder begrepen de koördinatie van de
uitvoering van de rabbinale taken.
Artikel 78.
De Ressortale Vergadering kan slechts dan voor het ressort een opperrabbijn benoemen, indien tevoren bij
besluit van de Permanente Commissie verlof tot het benoemen van een opperrabbijn zal zijn gegeven.
De wijze van verkiezing wordt bij een verordening van het ressort geregeld.
De verordening alsmede de benoeming behoeven de goedkeuring van de Permanente Commissie.
Artikel 79.
Tot opperrabbijn kunnen slechts benoemd worden zij, die voldoen aan de bij een verordening der Centrale
Commissie vast te stellen vereisten.
Artikel 80.
Onverminderd het bepaalde in artikel 78 kunnen twee of meer ressorten met goedvinden van de Centrale
Commissie overeenkomen, dat zij een gemeenschappelijke Opperrabbijn zullen benoemen.
Artikel 81.
Interimaire waarneming van een opperrabbinaat is niet geoorloofd dan met goedkeuring van de Centrale
Commissie. Deze goedkeuring kan, zo de Centrale Commissie niet vergaderd is, tot haar eerste bijeenkomst
worden verleend door de Permanente Commissie.
Aan de goedkeuring dient een termijn te worden verbonden.
Artikel 82 vervallen.
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TITEL IV
Van wijziging in en uitleg van dit Reglement
Artikel 83.
Een ontwerp van wijziging wordt slechts in behandeling genomen, voorzover het uitgaat hetzij van de
Permanente Commissie, hetzij van ten minste vijf leden van de Centrale Commissie.
De Permanente Commissie zendt zodanig ontwerp aan Kerkeraden der gemeenten of waar die niet zijn, aan
de Kerkbesturen, met verzoek binnen twee maanden na toezending van advies te dienen.
Na verloop van deze termijn dient de Permanente Commissie het ontwerp, begeleid van de bovenbedoelde
adviezen, bij de Centrale Commissie in.
Hierop behandelt de Centrale Commissie het ontwerp, met bevoegdheid om met gewone meerderheid van
stemmen bedoeld ontwerp te veranderen. Vervolgens wordt het aldus al of niet veranderde ontwerp in zijn
geheel in stemming gebracht en kan slechts worden aangenomen met een meerderheid van 2/3 der op de
vergadering uitgebrachte stemmen.
De Centrale Commissie kan besluiten dat een ontwerp van wijziging in afwijking van het in de vorige alinea
bepaalde, in twee lezingen zal worden behandeld. In dat geval vindt de stemming over het ontwerp in zijn
geheel eerst na afloop van de tweede lezing plaats.
Artikel 84.
Op alle punten, waar dit Reglement onduidelijk blijkt te zijn, beslist de Centrale Commissie.
In spoedeisende gevallen wordt deze beslissing genomen door de Permanente Commissie.

TITEL V
Overgangsbepaling
Artikel 85.
Alle bij de inwerkingtreding van de wijziging van het Reglement bestaande verordeningen blijven
gehandhaafd, zolang zij niet zijn ingetrokken.
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