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Reglement
Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken
NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

De Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken is een instelling die door de
gezamenlijke Nederlands Gereformeerde Kerken is opgericht in hun Landelijke
Vergadering te Zeewolde d.d. 22 november 2014. De Nederlands Gereformeerde
Instelling Arbeidszaken (hierna te noemen: NGA) is een kerkelijke instelling als
bedoeld in artikel 31.4 van het Akkoord voor Kerkelijk Samenleven en bezit
rechtspersoonlijkheid op basis van artikel 2 boek 2 BW, als zelfstandig onderdeel van
de gezamenlijke Nederlands Gereformeerde Kerken.
De NGA is gevestigd te Utrecht.
De NGA is opgericht voor onbepaalde tijd.
De NGA wordt beheerst door het kerkelijk recht van de Nederlands Gereformeerde
Kerken, te weten het Akkoord voor Kerkelijk Samenleven en de nadere uitwerking in
besluiten, regelingen en richtlijnen van de Landelijke Vergaderingen.
Wijzigingen in het Akkoord voor Kerkelijk Samenleven en de daarbij behorende
besluiten, regelingen en richtlijnen, die worden vastgesteld na de inwerkingtreding
van dit reglement, zullen van overeenkomstige toepassing zijn tenzij de Landelijke
Vergadering anders bepaalt. Wanneer een in dit reglement genoemd kerkelijk
lichaam ophoudt te bestaan, neemt het eventueel daarvoor in de plaats getreden
kerkelijk lichaam de rechten en verplichtingen over.

DOEL
Artikel 2
2.1

Artikel 3
3.1

De NGA heeft ten doel het treffen van voorzieningen op het gebied van de
rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de predikant, de kerkelijk werker en de
predikant in opleiding
In het kader van het in artikel 2 omschreven doel heeft de NGA de volgende taken:
a
het adviseren van de Landelijke Vergadering over de Richtlijn voor de
voorwaarden behorende bij de verbintenis tussen gemeente en predikant
ten behoeve van de vervulling van het predikantsambt, die door de
Landelijke Vergadering wordt gewijzigd, gehoord de NGA;
b
het vaststellen van de op deze richtlijn gebaseerde uitvoeringsregelingen;
c
het vaststellen van de Regeling rechtspositie kerkelijk werkers en
predikanten in opleiding;
d
het aangaan van overeenkomsten inzake de begeleiding van predikanten na
ziekmelding;
e
het aangaan van overeenkomsten tot verzekering van het inkomensrisico bij
arbeidsongeschiktheid van predikanten;
f
het uitvoeren van de haar in de rechtspositieregelingen opgedragen taken;
g
het uitvoeren van door de Landelijke Vergadering vastgestelde regelingen ten
behoeve van predikanten, kerkelijk werkers of predikanten in opleiding;
h
het beheer van het vermogen van de NGA;
i
het aanwenden van alle andere middelen, die tot het bereiken van het in
artikel 2 omschreven doel bijdragen.

reglement NGA 22-11-2014

BESTUUR
Artikel 4
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

4.7
4.8

Artikel 5
5.1
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De NGA wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste vijf leden.
De leden van het bestuur worden benoemd door de Landelijke Vergadering. Slechts
zij, die lid zijn van een Nederlands Gereformeerde Kerk, kunnen worden benoemd in
het bestuur. De Landelijke Vergadering kan in bijzondere gevallen besluiten hiervan
af te wijken. Het bestuur heeft de bevoegdheid kandidaten voor te dragen aan de
Landelijke Vergadering voor benoeming in het bestuur.
Bestuursleden worden voor een eerste periode van zes jaar benoemd.
Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Aftredende bestuursleden zijn
terstond herbenoembaar voor een periode van drie jaar, met dien verstande dat de
maximale zittingstermijn twaalf jaar bedraagt.
In afwijking van het voorgaande kan het bestuur ter wille van de continuïteit
aanbevelen de maximale zittingstermijn van een bestuurslid éénmalig met een extra
termijn van maximaal drie jaar te verlengen.
Bij het ontstaan van een bestuursvacature tussen twee Landelijke Vergaderingen in
benoemt het bestuur, indien gewenst, met instemming van het moderamen van de
laatstgehouden Landelijke Vergadering tijdelijk een vervangend bestuurslid. De
eerstvolgende Landelijke Vergadering zal definitief voorzien in de vacature
overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 en 3.
Het bestuur kan een bestuurslid schorsen uiterlijk tot de eerstvolgende Landelijke
Vergadering, mits het besluit daartoe wordt genomen met algemene stemmen van
alle overige leden van het bestuur.
Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan
vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid
niettemin een wettig bestuur.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het
bestuur kan uit zijn midden voor elke functie een plaatsvervanger aanwijzen.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 6
6.1

Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
•
periodiek aftreden;
•
bedanken;
•
ontslag door de Landelijke Vergadering;
•
overlijden;
•
verlies van het vrije beheer over het vermogen.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN
Artikel 7

7.1
7.2

7.3

Het bestuur vergadert minstens twee maal per kalenderjaar.
Indien twee bestuursleden onder schriftelijke opgave van redenen het beleggen van
een vergadering wenselijk achten, is de secretaris verplicht binnen een termijn van
twee weken na ontvangst van bedoelde brief het bestuur in vergadering bijeen te
roepen. Voldoet de secretaris niet aan zijn verplichting dan zijn de desbetreffende
bestuursleden zelf gerechtigd de bestuursvergadering bijeen te roepen.
De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 2 bepaalde - door
of namens de secretaris, voor zover mogelijk ten minste zeven dagen voor de
vergadering. De oproeping bevat de te behandelen agendapunten.
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7.4
7.5
7.6

Artikel 8
8.1

8.2
8.3

Artikel 9
9.1

9.2
9.3
9.4
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De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan, tenzij toepassing is gegeven
aan artikel 5, laatste volzin.
Van alle vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden. De notulen
worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan getekend
door degenen, die in deze vergadering als voorzitter en secretaris fungeren.
Jaarlijks vóór 1 juli wordt een vergadering van het bestuur gehouden, waarin de
secretaris schriftelijk verslag uitbrengt over het afgelopen kalenderjaar. In deze
vergadering worden ook de in artikel 14 lid 2 bedoelde jaarstukken behandeld.
Rechtsgeldige besluiten kunnen door het bestuur slechts worden genomen in een
vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Indien zulks niet het geval is, wordt binnen een maand, doch
niet binnen tien dagen, een tweede vergadering gehouden, waarin besluiten kunnen
worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden. Een bestuurslid kan
zich schriftelijk door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen. Een bestuurslid
kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
Tenzij in het reglement anders is bepaald, besluit het bestuur met gewone
meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.
Voor zover niet uit het reglement het tegendeel blijkt, kan raadpleging van
bestuursleden ook plaatsvinden per brief of e-mail, met inachtneming van het
bepaalde in lid 2 van dit artikel. Van schriftelijk genomen besluiten wordt
aantekening gemaakt in het verslag van de volgende bestuursvergadering.
Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de
stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten
briefjes.
Blanco stemmen worden beschouwd als te zijn uitgebracht.
Bij het staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij het reglement voorzien, beslist de
voorzitter.

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 10
10.1
10.2
10.3

10.4

Het bestuur is belast met de leiding van de NGA en het beheer van de zaken van de
NGA, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2 en 3 van dit reglement.
Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat werknemers van de NGA.
Het bestuur kan commissies instellen aan welke adviserende taken en uitvoerende
taken worden toegekend.
Het bestuur is eerst na voorafgaande toestemming van de Landelijke Vergadering
dan wel van daartoe door haar aangewezen vertegenwoordigers bevoegd tot:
•
substantiële overschrijding van de driejarenbegroting,
•
verkrijging en vervreemding of bezwaring van registergoederen,
•
verstrekken of aangaan van leningen.
Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de NGA zich
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
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Artikel 11
11.1

11.2
11.3

blz. 4/5

Het bestuur vertegenwoordigt de NGA in en buiten rechte. De
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de
secretaris, of de voorzitter tezamen met de penningmeester, en bij hun belet of
ontstentenis hun daartoe door het bestuur uit zijn midden aangewezen
plaatsvervanger.
De penningmeester is gemachtigd gelden te ontvangen en daarvoor te kwiteren en
tot het doen van betalingen tot een door het bestuur vast te stellen bedrag.
Het bestuur kan de bevoegdheid tot het ondertekenen van nader te noemen stukken
opdragen aan een bestuurslid of aan een werknemer.

VERSLAG AAN DE LANDELIJKE VERGADERING
Artikel 12
12.1

Het bestuur brengt iedere drie jaar verslag uit aan de Landelijke Vergadering over de
afgelopen periode van ten minste drie jaar. Dit verslag wordt vergezeld van de in
artikel 14 lid 2 genoemde jaarstukken over de afgelopen drie jaar.

MIDDELEN, BOEKJAAR EN BEHEER DER MIDDELEN
Artikel 13
13.1

13.2
13.3
13.4

Artikel 14
14.1

14.2

14.3
14.4

De geldmiddelen van de NGA bestaan uit:
a
bijdragen, giften en donaties van natuurlijke en (kerkelijke) rechtspersonen,
waaronder plaatselijke Nederlands Gereformeerde Kerken;
b
erfstellingen, legaten en schenkingen;
c
baten uit de exploitatie;
d
al hetgeen verder op wettige wijze mocht worden verkregen.
Erfstellingen mogen niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
De Landelijke Vergadering stelt de benodigde financiële omslag vast op basis van een
door het bestuur opgestelde en door de Landelijke Vergadering goedgekeurde
driejarenbegroting.
De gezamenlijke Nederlands Gereformeerde Kerken stellen zich – met inachtneming
van het bepaalde in het Akkoord voor Kerkelijk Samenleven en dit reglement - garant
voor de financiering van de NGA.
Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste
boekjaar loopt vanaf datum oprichting tot en met 31 december van het volgende
kalenderjaar.
Binnen zes maanden na afloop van een boekjaar wordt de balans en de staat van
baten en lasten over het voorafgaande boekjaar (tezamen vormende de jaarstukken)
opgemaakt, en ter controle voorgelegd aan de Financiële Commissie van de
Landelijke Vergadering. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
Vaststelling door het bestuur van de jaarstukken strekt de penningmeester tot
decharge voor de door hem verrichte handelingen, voor zover deze handelingen uit
de hiervoor bedoelde stukken blijken.
De Landelijke Vergadering beoordeelt in iedere reguliere vergadering het gevoerde
financiële beheer en verleent het bestuur decharge over de voorafgaande periode.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 15
15.1
15.2
15.3
15.4

Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglement vast te stellen, waarin die
onderwerpen worden geregeld, welke niet in dit reglement zijn vervat.
Een besluit tot vaststelling, wijziging, of opheffing van een huishoudelijk reglement
vereist een meerderheid van ten minste drievierde gedeelte van het uitgebrachte
aantal stemmen.
Het huishoudelijk reglement mag niet met de wet of dit reglement in strijd zijn.
Het bestuur is te allen tijde bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen of op te
heffen.

VERVROEGDE LANDELIJKE VERGADERING
Artikel 16
16.1

16.2

Het bestuur kan de roepende kerk van de eerstvolgende Landelijke Vergadering
verzoeken een vervroegde Landelijke Vergadering bijeen te roepen teneinde zaken
die in belangrijke mate van invloed zijn op het functioneren of het voortbestaan van
de NGA aanhangig te maken.
Een dergelijk besluit van het bestuur vereist een meerderheid van ten minste
drievierde gedeelte van het uitgebrachte aantal stemmen.

REGLEMENTSWIJZIGING
Artikel 17
17.1

17.2

Het bestuur is bevoegd voorstellen te doen aan de Landelijke Vergadering tot
wijziging van dit reglement.
De Landelijke Vergadering is bevoegd, gehoord het bestuur, het reglement te
wijzigen.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5

De Landelijke Vergadering is bevoegd, gehoord het bestuur, de instelling te
ontbinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 31.4 Akkoord voor Kerkelijk
Samenleven.
De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of
meer andere vereffenaars zijn benoemd.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van dit reglement zoveel mogelijk
van kracht.
De Landelijke Vergadering bepaalt, tegelijkertijd met het in lid 1 genoemde besluit
tot ontbinding, de bestemming van een eventueel batig saldo van de ontbonden
NGA.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere
gegevensdragers van de ontbonden NGA berusten onder het Landelijke Archief van
de Nederlands Gereformeerde Kerken, tenzij de Landelijke Vergadering anders
bepaalt.

SLOTBEPALING
Artikel 19
19.1

In alle gevallen, waarin zowel de wet als dit reglement of een eventueel huishoudelijk
reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

