Federale Synode
van Protestantse en Evangelische Kerken in België

synode

Synode Fédéral
des Eglises protestantes et évangéliques de Belgique

STATUTEN
goedgekeurd door de Synodevergadering te Haacht, 21 XI 2015
gewijzigd te Vorst, 25 XI 2017, en te Heverlee, 24 XI 2018

Eerste hoofdstuk: Voorwerp, benaming, grondslag tot samenwerking, definities
Artikel 1. Voorwerp, benaming
1
De volgende protestants-evangelische denominaties hebben op 3 I 1998 besloten om
samen een federatie op te richten, die voor de aangesloten denominaties en kerken en erkende
organisaties bij de overheid zal optreden als de representatieve en bevoegde kerkelijke
instantie op de gebieden waar zulks vereist is. Zij zal dit vooral doen via de ARPEE, voor
individuele (of gegroepeerde) dossiers ook rechtstreeks. Verder kan zij optreden als
aanspreekpunt voor de aangesloten denominaties in kerkelijke en maatschappelijke dialogen.
Assemblées de Dieu de Belgique
Assemblées Protestantes Évangéliques, lid van de FEFB
Autonome Evangelische Gemeenten, lid van de EAV
Belgische Evangelische Zending / Mission Évangélique Belge
Églises Apostoliques
Églises de Dieu
Association des Églises Protestantes Évangéliques
Églises évangéliques indépendantes, lid van de FEFB
Evangelische Christengemeenten Vlaanderen
Vereniging van Pinkstergemeenten in de EAV
Vereniging van Vrije Evangelische Gemeenten
Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten
Door latere naamswijzigingen en toetredingen verenigt deze federatie thans de volgende
protestants-evangelische denominaties:
Assemblées de Dieu Francophones de Belgique (sinds 3 I 1998)
Assemblées Protestantes Évangéliques de Belgique (sinds 3 I 1998)
Association des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique (sinds 3 I 1998)
Belgische Evangelische Zending / Mission Évangélique Belge (sinds 3 I 1998)
Concertation des Églises Indépendantes (sinds 3 I 1998)
Église Apostolique (sinds 3 I 1998)
Église de Dieu en Belgique (sinds 3 I 1998)
Églises Mennonites (sinds 2000)
Evangelische Christengemeenten Vlaanderen (sinds 3 I 1998)
Gereformeerd Overleg Vlaanderen (sinds 17 XI 2001)
Overleg van Autonome Evangelische Gemeenten (sinds 3 I 1998)
Réseau Antioche (sinds 2001)
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Union des Églises Évangéliques de Réveil (sinds 2000)
Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten (sinds 3 I 1998)
Vrije Evangelische Gemeenten (sinds 3 I 1998)
Chiese Cristiane Italiane nel Nord Europa (sinds 22 XI 2008)
The Redeemed Christian Church of God (sinds 24 XI 2012)
La Fraternité des Églises du Réveil en Belgique (sinds 21 XI 2015)
De federatie wordt genoemd “Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in
België”, afgekort Federale Synode of FS.
Artikel 2. Definities en afkortingen
2
Onverminderd de definities zoals toegepast door de verschillende denominaties wordt
voor de toepassing van deze statuten verstaan onder:
1° ARPEE: De afkorting van ‘Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische
Eredienst’. Dit is het administratief samenwerkingsorgaan van de Verenigde Protestantse Kerk
in België (VPKB) en de FS voor hun relatie met de overheid.
2° FS: de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België.
3° Uitvoerende Raad: het in artikel 10 beschreven orgaan.
4° Denominatie: een gestructureerde vereniging van kerken en eventueel organisaties, met
een vertegenwoordigend orgaan dat de verbinding van deze denominatie met de FS kan
verzekeren.
5° Kerk (of ‘kerkgemeente’): een gemeenschap van gelovigen die in principe wekelijks
samenkomen in een publieke eredienst om hun geloof en hun geestelijke eenheid in Christus
te beleven en te belijden.
6° Organisatie: een protestants-evangelische organisatie zoals omschreven in artikel 4.2.
7° Predikant: Bedienaar van de eredienst naar Belgisch recht; de omschrijving wordt in het
huishoudelijk reglement opgenomen.
8° Grondslag tot samenwerking: het in artikel 3 vermelde.
Artikel 3. Grondslag tot samenwerking
3.1.1 Met de Wereldwijde Evangelische Alliantie (World Evangelical Alliance) belijden wij ons
geloof in de volgende bewoordingen:
Wij geloven:
in de Heilige Schrift, zoals deze ons oorspronkelijk door God gegeven is, goddelijk
geïnspireerd, onfeilbaar, volledig betrouwbaar en het hoogste gezag inzake geloof en
levenswandel;
in één God die bestaat uit drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest;
in onze Heer Jezus Christus, mens geworden God, in zijn geboorte uit een maagd, zijn
zondeloos leven, zijn goddelijke wonderen, zijn plaatsvervangende en verzoenende dood, zijn
lichamelijke opstanding, zijn verrijzenis, zijn hemelvaart, zijn werk als middelaar en zijn
persoonlijke terugkomst in macht en heerlijkheid;
in de redding van de verloren en zondige mens door het vergoten bloed van de Heer Jezus
Christus, door het geloof, zonder werken, en de wedergeboorte door de Heilige Geest;
in de Heilige Geest, door wiens inwoning de gelovige in staat gesteld wordt om een heilig
leven te leiden, te getuigen en te werken voor de Heer Jezus Christus;
in de eenheid in de Heilige Geest van alle ware gelovigen, de Kerk, het Lichaam van Christus;
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in de opstanding zowel van geredden als van verlorenen; van de geredden, tot de opstanding
en het leven; van de verlorenen, tot de opstanding en het oordeel.
3.1.2 De gemeenten aangesloten bij de Federale Synode van Protestantse en Evangelische
Kerken in België geloven in de mogelijkheid van genezing van ziel en lichaam door de kracht
van God door middel van gebed, naar het voorbeeld van Jezus en de apostelen, maar zij zijn op
geen enkele wijze tegen de medische geneeskunde. Het raadplegen van een arts zullen zij in
geen geval afraden; het stopzetten van een medische behandeling zullen zij in geen geval
aanraden.
3.2
De FS werkt op basis van een broederlijke verbondenheid tussen de denominaties en
de erkende en geassocieerde organisaties. Elke denominatie en organisatie behoudt zijn
eigenheid en beheer; het lidmaatschap bij de FS raakt noch de interne autonomie van de
aangesloten denominaties en organisaties noch hun relatie met derden, uitgezonderd het
bepaalde in artikel 3.3.
3.3
De denominaties, de aangesloten kerken en de organisaties erkennen dat de FS beslist
in hun naam over alle materies genoemd in de artikelen 7.2 en 8.2 en bevestigen dat ze de
besluiten genomen door de FS met betrekking tot de relatie met de overheid zullen respecteren.
3.4
De FS heeft de bevoegdheid om haar werking te waarborgen.
Dit impliceert tevens dat indien de overheid verlangt dat een maatregel wordt genomen en in
eerste instantie de kerk en in tweede instantie de denominatie niet in staat blijkt te reageren,
de Uitvoerende Raad in derde instantie in hun plaats treedt.
Tweede hoofdstuk: De samenstelling van de FS
Artikel 4. Lidmaatschap, erkenning, associatie en partnerschap
4.1 Lidmaatschap van denominaties
4.1.1 De denominaties zijn lid van de FS; de kerken en organisaties die lid zijn van een
denominatie, zijn aangesloten bij de FS.
4.1.2 Alle denominaties die zichzelf beschouwen en handelen als deel van de protestantsevangelische eredienst en de grondslag tot samenwerking onderschrijven, kunnen een verzoek
tot lidmaatschap richten aan de Uitvoerende Raad. Het in te dienen dossier wordt beschreven
in het huishoudelijk reglement.
4.1.3 Bij verzoek tot lidmaatschap van een denominatie beslist de Synodevergadering met
een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen, in eerste instantie over een
proeflidmaatschap van twee jaar, daarna over een definitief lidmaatschap.
4.1.4 Indien een denominatie de grondslag tot samenwerking ernstig en opzettelijk schendt,
kan de Synodevergadering met een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen
beslissen om het betrokken lid te schorsen of uit te sluiten. De betrokken denominatie wordt
voorafgaand gehoord of minstens uitgenodigd. De opheffing van de schorsing wordt door de
Synodevergadering met dezelfde meerderheid beslist.
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4.2 Erkenning en associatie van organisaties
4.2.1 Alle organisaties die zichzelf beschouwen en handelen als deel van de protestantsevangelische eredienst en de grondslag tot samenwerking onderschrijven, kunnen een verzoek
tot erkenning richten aan de FS. Organisaties die behoren tot een denominatie die lid is van de
FS of die lid zijn van de EAV, kunnen op grond van dit verzoek worden erkend door de
Uitvoerende Raad. Voor de andere organisaties beslist de Synodevergadering met een
tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4.2.2 Voor een erkende organisatie die een belangrijke bijdrage levert aan de werking van de
FS kan een verzoek tot associatie worden ingediend. De Synodevergadering beslist met een
tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen, in eerste instantie over een
proefassociatie van twee jaar, na twee jaar over een definitieve associatie.
Een geassocieerde organisatie wordt uitgenodigd om een waarnemer af te vaardigen naar de
zittingen van de Synodevergadering en de Synodekamers.
4.2.3 Indien een organisatie de grondslag tot samenwerking ernstig en opzettelijk schendt,
kan de Synodevergadering met tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen beslissen
om de erkenning of de associatie te schorsen of op te zeggen. De betrokken organisatie wordt
voorafgaand gehoord of minstens uitgenodigd. De opheffing van de schorsing wordt door de
Synodevergadering beslist met dezelfde meerderheid.
4.3. Partnerschap
4.3.1 Het partnerschap is de relatie met de FS van een denominatie die door de FS
vertegenwoordigd wordt bij de overheid, zonder volwaardig lid te zijn van de FS, bijvoorbeeld
omdat er op theologisch, ecclesiologisch, sociologisch en ethisch vlak weliswaar veel
overeenkomsten zijn met de grondslag van de FS, maar er ook objectieve verschillen bestaan
waardoor minstens sommige leden van de FS hen niet ten volle als lid kunnen aanvaarden.
4.3.2 Elke partnerschapsovereenkomst wordt vastgelegd in een document dat op voorstel
van de Uitvoerende Raad door de Synodevergadering moet worden goedgekeurd met een
tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen. De overeenkomst kan worden herzien
op vraag van een der partijen, elke herziening moet evenzo worden goedgekeurd door de
Synodevergadering.
4.3.3 Wanneer een partner de partnerschapsovereenkomst op een ernstige wijze schendt,
kan de Synodevergadering met tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen beslissen
de partnerschapsovereenkomst te schorsen of op te zeggen. De betrokken partner wordt
voorafgaand gehoord of minstens uitgenodigd. De opheffing van de schorsing wordt door de
Synodevergadering met dezelfde meerderheid beslist.
4.3.4 De bijdragen van deze partners worden bepaald volgens artikel 14.
4.3.5 De vertegenwoordigers van deze partners zijn slechts verkiesbaar in de commissies die
de materies behandelen die in de partnerschapsovereenkomst zijn vastgelegd.
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4.4 Uitsluiting van een kerk door haar denominatie
4.4.1 Een kerk of organisatie die wordt uitgesloten door een denominatie van de FS, valt
onder de directe verantwoordelijkheid van de Uitvoerende Raad.
4.4.2 De Uitvoerende Raad begeleidt de kerk bij een bemiddeling met de denominatie
waarvan ze deel uitmaakte of een zoektocht naar een andere denominatie.
4.4.3 Als de kerk niet ingaat op dit begeleidingsaanbod en evenmin zelfstandig een andere
denominatie vindt, stelt de Uitvoerende Raad aan de Synodevergadering voor deze kerk uit te
sluiten uit de FS.
Derde hoofdstuk: De organen van de FS
Artikel 5. Opsomming
5.1
De organen van de FS zijn: de Synodevergadering, de Franstalige, de Vlaamse en
eventueel de Duitstalige Synodekamer, de Raden van de Synodekamers, de Uitvoerende Raad,
de Synodevoorzitter en de Arbitragecommissie.
Artikel 6. Stemming – algemeen
6.1 Berekening van het aantal toegekende stemmen voor de Synodevergadering en de
Synodekamers
6.1.1 Minstens eens in de twee jaar wordt door iedere denominatie aan de Uitvoerende Raad
een lijst medegedeeld waarin voor elk van haar kerken staat:
1° het adres waar de wekelijkse eredienst gehouden wordt en het uur van de eredienst;
2° het gemiddeld aantal kerkgangers, kinderen inbegrepen.
De aansluiting, de uitsluiting en de opheffing van kerken worden zo snel mogelijk meegedeeld.
6.1.2 Voor 1 tot 100 kerkgangers (inclusief kinderen) wordt één stem toegekend. Voor elk
nieuw aangevat honderdtal wordt een bijkomende stem toegekend.
6.1.3 Het aantal stemmen van een denominatie wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van
de financiële gegevens die drie maanden voor de jaarlijkse synodevergadering bij de FS bekend
zijn.
6.1.4 In geval van betwisting zal de Uitvoerende Raad de juistheid nagaan van de gegevens
die door de denominaties worden verschaft. Hij kan dit onderzoek, onder zijn
verantwoordelijkheid, opdragen aan een ad-hoccommissie.
6.2 Algemene stemregels
6.2.1 Elk orgaan beslist rechtsgeldig wanneer de helft van het aantal leden aanwezig is, zowel
in de gehele vergadering als, indien van toepassing, in de beide taalgroepen.
6.2.2 Beslissingen worden genomen met absolute meerderheid (meer dan 50%) van de
aanwezige leden, behalve als de statuten een grotere meerderheid bepalen.
6.2.3 In alle gevallen moet de absolute meerderheid wel in elke taalgroep bereikt zijn.
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Artikel 7. De Synodevergadering
7.1 Samenstelling
7.1.1 De Synodevergadering is samengesteld uit afgevaardigden van de denominaties. Voor
1 tot 1000 kerkgangers (inclusief kinderen) wordt één afgevaardigde toegekend. Voor elk
nieuw aangevat duizendtal wordt een bijkomende afgevaardigde toegekend.
7.1.2 In afwijking van hetgeen in artikel 7.1.1 staat, wordt een denominatie die uit minder
dan duizend kerkgangers bestaat, en kerken van twee Synodekamers bevat, vertegenwoordigd
door twee vertegenwoordigers, namelijk één per taalrol.
7.1.3 Het aantal afgevaardigden van een denominatie wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand
van de gegevens die drie maanden voor de jaarlijkse synodevergadering bij de FS bekend zijn.
7.1.4 In de maand voor de verzending van de uitnodiging van de jaarlijkse synodevergadering
gaat de Synodevoorzitter bij de denominatievoorzitters na wie de afgevaardigden zullen zijn en
hoe de toegekende stemmen over de afgevaardigden zullen worden verdeeld.
7.1.5 Tot een week voor de werkelijke vergaderdatum kan de denominatievoorzitter een
vervanger aanduiden.
7.1.6 Een denominatie waarvan het lidmaatschap werd aanvaard in een synodevergadering,
heeft het recht om haar afgevaardigden te zenden vanaf de eerstvolgende synodevergadering.
7.2 Bevoegdheid
7.2
De Synodevergadering is bevoegd voor:
1° de materies die de relatie met de federale overheid betreffen;
2° het ter sprake brengen van de materies die tot de bevoegdheid van een Synodekamer
behoren, alsook, in geval van vruchteloze bemiddeling door de Arbitragecommissie, het
verwerpen van een beslissing van een Synodekamer die als problematisch wordt beschouwd
omdat ze een schadelijke weerslag op het niveau van de FS en/of de ARPEE zou kunnen
hebben;
3° het wijzigen van onderhavige statuten en het opstellen en wijzigen van het huishoudelijk
reglement;
4° het goedkeuren van haar rekeningen en begrotingen, alsook van de begrotingen en
rekeningen van haar commissies welke onder haar verantwoordelijkheid vallen;
5° het aanvaarden, schorsen en uitsluiten van denominaties en kerken, alsmede het
erkennen, associëren, schorsen en uitsluiten van organisaties; de bevoegdheid tot voorlopige
schorsing tot aan de eerstvolgende synodevergadering wordt gedelegeerd aan de Uitvoerende
Raad, die zijn beslissing moet motiveren in de eerstvolgende synodevergadering;
6° de aalmoezeniersdienst bij de strijdkrachten;
7° de aalmoezeniersdienst bij de gesloten inrichtingen;
8° alsook alle restbevoegdheden.
7.3 De vergaderingen
7.3.1

De synodevergadering wordt jaarlijks in november gehouden.
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7.3.2 De Synodevergadering kan voor bijkomende vergaderingen worden samengeroepen op
initiatief van de Uitvoerende Raad of op verzoek van ten minste één derde van de
afgevaardigden.
7.3.3 De uitnodiging wordt minstens twee maanden vooraf door de Synodevoorzitter
verzonden. Zij bevat de agenda en de documenten die voor de vergadering nodig zijn.
7.3.4 De Synodevergadering wordt voorgezeten door de Synodevoorzitter, bijgestaan door de
voorzitters van de Synodekamers.
7.3.5 Waarnemers zijn welkom bij een synodevergadering op voorwaarde dat zij zich op
voorhand bij de Synodevoorzitter hebben aangekondigd. Vervangers van afgevaardigden die
te laat zijn aangekondigd (zie art. 7.1.5), kunnen als waarnemer aanwezig zijn. Waarnemers
hebben geen spreekrecht.
7.3.6 Afgevaardigden kunnen de Synodevoorzitter vragen de synodevergadering voor een
agendapunt of een gedeelte daarvan verder te zetten zonder waarnemers (gesloten deuren).
Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen waarnemers van geassocieerde
organisaties en de overige waarnemers.
7.3.7 Aan personen die rechtstreeks betrokken zijn bij een agendapunt of een gedeelte
daarvan, kan worden gevraagd de zaal te verlaten bij de behandeling ervan.
7.4 Bijzondere meerderheden
7.4
Iedere wijziging in de statuten beslist de Synodevergadering met een drievierdemeerderheid van alle toegekende stemmen.
Artikel 8. De Synodekamers
8.1 Samenstelling
8.1.1 Tegelijk met het in artikel 7.1.4 bepaalde deelt de denominatievoorzitter mee in welke
van de Synodekamers de afgevaardigden van zijn denominatie zitting hebben.
8.1.2 In afwijking van de voorgaande bepaling heeft in de Duitstalige Synodekamer elke kerk
een eigen vertegenwoordiger, met stemrecht.
8.1.3 Tot een week voor de werkelijke vergaderdatum kan de denominatievoorzitter een
vervanger aanduiden.
8.1.4

De Synodekamer duidt onder de afgevaardigden een penningmeester aan.

8.2 Bevoegdheid
8.2.1 De Synodekamers zijn ieder in hun gemeenschap bevoegd voor:
1° het opstellen en wijzigen van een eigen huishoudelijk reglement,
2° het protestants-evangelisch godsdienstonderwijs op de door de overheid gefinancierde en
gesubsidieerde scholen waar de keuze tussen de levensbeschouwelijke vakken wordt
aangeboden,
3° de protestants-evangelische uitzendingen op radio en televisie,
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4° de aalmoezeniersdienst in de ziekenhuisinstellingen,
5° het benoemen en afzetten van de leden van hun Raad,
6° het opstellen van hun eigen jaarlijkse begroting en het goedkeuren van de rekeningen van
het afgelopen boekjaar.
8.2.2 Verder kan een Synodekamer initiatieven nemen op het gebied van:
1° het jeugdwerk, op het niveau van de gemeenschappen,
2° de volwassenenvorming,
3° het erkend theologisch onderwijs,
4° de aalmoezeniersdienst bij de migranten.
8.3 De vergaderingen
8.3.1 De Synodekamers worden samengeroepen en geleid door hun voorzitter. Bij zijn
afwezigheid neemt de vicevoorzitter zijn taak over. De uitnodiging met bijhorende stukken
wordt minimaal drie weken voor de vergadering verstuurd.
8.3.2 Op gemotiveerd verzoek van drie afgevaardigden van verschillende denominaties wordt
de Synodekamer binnen de 30 dagen samengeroepen volgend op de ontvangst door de
voorzitter van het verzoek tot samenroeping.
8.3.3 Waarnemers zijn welkom bij een kamervergadering op voorwaarde dat zij zich op
voorhand bij de kamervoorzitter hebben aangekondigd. Vervangers van afgevaardigden die te
laat zijn aangekondigd (zie art. 8.1.4), kunnen als waarnemer aanwezig zijn. Waarnemers
hebben geen spreekrecht.
8.3.4 Afgevaardigden kunnen de kamervoorzitter vragen de kamervergadering voor een
agendapunt of een gedeelte daarvan verder te zetten zonder waarnemers (gesloten deuren).
Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen waarnemers van geassocieerde
organisaties en de overige waarnemers.
8.3.5 Aan personen die rechtstreeks betrokken zijn bij een agendapunt of een gedeelte
daarvan, kan worden gevraagd de zaal te verlaten bij de behandeling ervan.
8.3.6 De notulen van de vergaderingen van de Synodekamers worden regelmatig
medegedeeld aan de Uitvoerende Raad. Een activiteitenverslag van de Synodekamers wordt
samen met de rekeningen van het afgelopen boekjaar voorgesteld tijdens de jaarlijkse
synodevergadering.
8.3.7 Elke beslissing van een Synodekamer die door de Synodevergadering als problematisch
wordt beschouwd omdat ze schadelijke gevolgen zou kunnen hebben op het vlak van de FS
en/of van de ARPEE, kan door deze vergadering worden opgeschort of verworpen.
8.4 Bijzondere meerderheden
8.4

Er wordt beslist met een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen.
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Artikel 9. De Kamerraden
9.1 Samenstelling
9.1
De Kamerraden zijn samengesteld uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en
een lid. De leden van deze Raad worden verkozen voor een periode van vier jaar en zijn
ambtshalve lid van de Uitvoerende Raad. De Synodekamer streeft naar een evenwichtige
vertegenwoordiging in de Raad van alle betrokken denominaties.
9.2 Bevoegdheid
9.2.1 De Kamerraad is belast is met de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen die
door de Synodekamer genomen worden, met het beheer van de lopende zaken en met de
opmaak van de rekeningen van de Synodekamer.
9.2.2 De voorzitter van een Synodekamer vervult met name de representatieve functies die
hem door de Synodekamer worden opgedragen. Hij is ambtshalve vicevoorzitter van de
Synodevergadering.
9.3 De vergaderingen
9.3.1 De notulen van de vergaderingen van de raden worden regelmatig medegedeeld aan de
Uitvoerende Raad.
9.4 Bijzondere meerderheden
9.4.1 De Raad beslist geldig als twee derde van zijn leden aanwezig is. Beslissingen worden
genomen met een tweederdemeerderheid van de aanwezige leden.
9.4.2 De Raad kan echter, indien hij een eerste maal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste
aantal leden is opgekomen, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op
geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de
agenda voorkomen. De Raad van de Synodekamer legt verantwoording van zijn beleid af aan
de Synodekamer.
Artikel 10. De Uitvoerende Raad
10.1 Samenstelling
10.1.1 De Uitvoerende Raad is samengesteld uit de Synodevoorzitter en de leden van de
Kamerraden.
10.1.2 Aan de Uitvoerende Raad kan een afgevaardigde van de Duitstalige Synodekamer
worden toegevoegd met raadgevende stem, zolang die Kamer minder dan tien leden telt.
10.1.3 De Uitvoerende Raad kan elke persoon die hem kan helpen bij de uitoefening van zijn
taak, op zijn vergadering uitnodigen.
10.2 Bevoegdheid
10.2 De Uitvoerende Raad is belast met:
1° de voorbereiding van de bijeenkomsten van de Synodevergadering,
2° het uitvoeren van de beslissingen van de Synodevergadering,
3° de afvaardiging naar de Centrale Raad,
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4° het voordragen ter erkenning van kerken en ambten bij de bevoegde overheid,
5° het voorlopig schorsen van kerken tot aan de eerstvolgende synodevergadering,
overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.2 5°,
6° het benoemen van leden van de ARPEE-commissies, na gunstig advies van de betrokken
Kamer en advies van zijn denominatie;
7° het beheer van de lopende zaken. Hij legt verantwoording van zijn beleid af aan de
Synodevergadering.
10.3 De vergaderingen
10.3.1 De verslagen van de vergaderingen van de Uitvoerende Raad zijn geheim.
10.3.2 Een activiteitenverslag van de Uitvoerende Raad wordt voorgesteld tijdens de jaarlijkse
synodevergadering.
10.4 Bijzondere meerderheden
10.4.1 De Uitvoerende Raad beslist geldig als twee derde van zijn leden aanwezig is.
Beslissingen worden genomen met een tweederdemeerderheid van de aanwezige leden.
10.4.2 De Raad kan echter, indien hij een eerste maal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste
aantal leden is opgekomen, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op
geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de
agenda voorkomen.
Artikel 11. De Synodevoorzitter
11.1 Verkiezing
11.1.1 De Synodevergadering kiest de Synodevoorzitter met een tweederdemeerderheid van
de uitgebrachte stemmen.
11.1.2 Het mandaat duurt vier jaar en is maximum tweemaal hernieuwbaar.
11.1.3 Alhoewel de Synodevoorzitter Frans en Nederlands moet kunnen spreken, zal de
Synodevergadering streven naar een afwisseling tussen een Franstalige en een
Nederlandstalige synodevoorzitter.
11.1.3bis
Eventuele kandidaten
synodevergadering bekend te maken.

dienen

zich

minimaal

één

maand

voor

de

11.1.4 De ambtstermijn van de nieuw verkozen Synodevoorzitter begint op een datum bepaald
door de Uitvoerende Raad.
11.1.5 Indien hij (zij) afgevaardigde naar de Synodevergadering was, doet hij afstand van deze
taak.
11.2 Bevoegdheid
11.2.1 De Synodevoorzitter geeft leiding aan de FS, roept de Synodevergadering en de
Uitvoerende Raad bijeen en zit ze voor. Hij is covoorzitter van de ARPEE. Hij vervult de

statuten FS, p. 11/13

representatieve functies die hem door de FS worden opgedragen. Alle formele externe
communicatie, ook naar de ARPEE, loopt via hem.
11.2.2 Bij afwezigheid of vacature van de Synodevoorzitter, wordt zijn functie waargenomen
door de vicevoorzitter met de grootste anciënniteit, bij gelijke anciënniteit, door de oudste in
leeftijd.
Artikel 12. De Arbitragecommissie
12.1 Samenstelling
12.1.1 De Arbitragecommissie is samengesteld uit zes leden, drie Franstalige en drie
Nederlandstalige. Indien het gestelde probleem een specifiek domein betreft, kan ze, onder
haar verantwoordelijkheid, specialisten inzake dit domein uitnodigen, met raadgevende stem.
12.1.2 De leden van de Arbitragecommissie moeten bekend staan om hun vredelievendheid,
wijsheid, ervaring en/of vorming inzake bemiddeling. De leden van de commissie kunnen niet
tegelijkertijd lid van de Uitvoerende Raad zijn.
12.1.3 De leden van de Arbitragecommissie worden benoemd door de Uitvoerende Raad na
gunstig advies van de betrokken Kamer en advies van zijn denominatie. Hun ambtstermijn
heeft een duur van vier jaar.
12.1.4 Wanneer ze voor een gesteld probleem rechtstreeks betrokken partij zijn, dan trekken
ze zich tijdelijk uit de commissie terug.
12.2 Bevoegdheid
12.2.1 Indien er zich een probleem voordoet tussen een denominatie en de FS of tussen
organen van de FS, kan een van de betrokken partijen een beroep doen op de
Arbitragecommissie.
12.2.2 Indien de bemiddeling mislukt, komt het laatste woord toe aan de Synodevergadering.
12.2.3 Bij een klachtenprocedure kan de Arbitragecommissie tot de volgende conclusies
komen: afwijzing van de klacht; bijstelling van de aangeklaagde beslissing; terugdraaien van
de aangeklaagde beslissing. De conclusie kan worden vergezeld van: een terechtwijzing; een
blaam; de tijdelijke verwijdering uit specifieke of alle verantwoordelijkheden binnen het geheel
van de Federale Synode; de definitieve verwijdering uit specifieke of alle
verantwoordelijkheden binnen het geheel van de Federale Synode.
12.3 De vergaderingen
12.3.1 Nadat de Arbitragecommissie de partijen gehoord heeft, zal ze aan de betrokken
partijen en aan de Uitvoerende Raad voorstellen tot oplossing voorleggen. De betrokken
partijen zullen gelijk behandeld worden.
12.3.2 De procedure i.v.m. de klachtenprocedure wordt beschreven in het huishoudelijk
reglement.
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Artikel 13. Commissies
13
De Uitvoerende Raad en de Synodekamers kunnen tijdelijke commissies, werk- en
adviescommissies oprichten en hun doelstellingen, bevoegdheden en samenstelling
vaststellen. Daarbij zal erop worden toegezien, dat er een zo groot mogelijk aantal
geïnteresseerde kerken in vertegenwoordigd is. Deze commissies leggen verantwoording af en
geven verslag van hun werkzaamheden aan het orgaan dat hen heeft opgericht.
Vierde hoofdstuk: De financiën
Artikel 14
14.1
De FS beschikt over de volgende financiële middelen, voor haar eigen werking en die
van haar commissies:
1° de lidgelden en bijdragen van de denominaties en organisaties;
2° schenkingen en legaten;
3° subsidies en dotaties door de overheid verleend;
4° de intresten en dividenden uit de financiële activa.
14.2 Elke Synodekamer beschikt over de volgende financiële middelen, voor haar eigen
werking en die van haar commissies:
1° de lidgelden en bijdragen van denominaties en organisaties;
2° schenkingen en legaten;
3° de intresten en dividenden uit de financiële activa.
14.3.1 Elke denominatie zal een jaarlijks lidgeld betalen voor haar aangesloten kerken,
gebaseerd op het aantal kerkgangers. De lidgelden worden door de Synodevergadering
vastgesteld met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen. Er wordt
eveneens een bedrag vastgesteld voor het lidgeld voor organisaties.
14.3.2 Bovendien wordt een bijdrage betaald per erkende predikantsplaats. De bijdragen
worden door de Synodevergadering vastgesteld met een meerderheid van twee derde van de
uitgebrachte stemmen.
14.4.1 Op beslissing van de Synodekamer betaalt iedere denominatie een jaarlijks lidgeld per
kerkganger. De lidgelden worden door de Synodekamer vastgesteld. Deze bedragen worden
gelijktijdig met de bedragen ten behoeve van de Synodevergadering geïnd.
14.4.2 Bovendien kan er een bijdrage worden betaald per erkende predikantsplaats. De
bijdragen worden door de Synodekamer vastgesteld. Deze bedragen worden gelijktijdig met de
bedragen ten behoeve van de Synodevergadering geïnd.
14.5.1 De financiën worden beheerd door een vzw. Deze vzw beheert voor de Synode en voor
elke Synodekamer afzonderlijk de rekeningen.
14.5.2 De personen die aanvaarden om lid of penningmeester van de Vlaamse of de
Franstalige Kamerraad te worden, aanvaarden tevens om lid te zijn van deze vzw.
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14.6.1 De penningmeesters van de Vlaamse en de Franstalige Synodekamer worden door de
algemene vergadering van de vzw benoemd als vertegenwoordigers van de vzw met volmacht
voor het beheer van de zichtrekening van de betrokken Synodekamer.
14.6.2 In geval de algemene vergadering van de vzw om dringende redenen beslist om een
penningmeester van een Synodekamer als vertegenwoordiger af te zetten, zal de betrokken
Synodekamer zo spoedig mogelijk een andere persoon als penningmeester voordragen.
14.7.1 De lidgelden worden bepaald aan de hand van de in artikel 6.1.1 vermelde gegevens en
zullen ten laatste drie maanden na de uitnodiging tot betaling worden betaald.
14.7.2 Als de gegevens van artikel 6.1.1 ouder dan twee jaar zijn, zal voorlopig het laatst
gekende lidgeld plus twintig procent worden aangerekend.
14.8 Een al dan niet expliciete weigering tot betaling zal worden beschouwd als een
schending van de grondslag tot samenwerking. Als voorlopige maatregel wordt eveneens de
interne dienstverlening van de FS aan de denominatie, inclusief haar kerken, of de organisatie
geschorst.
14.9

Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar.

