Verkiezingsregeling Evangelisch-Lutherse Synode
van de evangelisch-lutherse synode binnen de Protestantse Kerk in Nederland (hierna te
noemen: “de kerk”) als bedoeld in ordinantie 4-21-5.

Artikel 1 Samenstelling en zittingstermijn
1. De samenstelling en zittingstermijn van de evangelisch-lutherse synode is geregeld
in ordinantie 4-21 van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
2. In aanvulling op ordinantie 4-21-3 is bepaald dat de leden van de synode en hun
plaatsvervangers tweemaal terstond herkiesbaar zijn.

Artikel 2 Stemrecht en verkiesbaarheid
1. Stemgerechtigd en verkiesbaar zijn zij die
a. voor zelfstandige lutherse gemeenten:
i. de de status van belijdend lid hebben en die zijn opgenomen voor de
desbetreffende gemeente in de Leden Registratie van de Protestantse
Kerk in Nederland;
ii. de status van dooplid hebben en die zijn opgenomen voor de
desbetreffende gemeente in de Leden Registratie van de Protestantse
Kerk in Nederland en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het
moment dat de kandidatenlijst wordt opgemaakt;
iii. gastleden die kunnen worden geschaard onder het bepaalde onder
i. of ii. en vrienden die gelet op de orde van de kerk daartoe voor in
aanmerking komen.
b. voor gefedereerde of gefuseerde lutherse gemeenten en alle overige
PKN-gemeenten:
i. de status van belijdend lid hebben en die zijn opgenomen in de
Leden Registratie van de Protestantse Kerk in Nederland met ‘luthers
vinkje’;
ii. de status van dooplid hebben en die zijn opgenomen in de Leden
Registratie van de Protestantse Kerk in Nederland met ‘luthers vinkje’;
2. Met inachtneming van lid 1 zijn als predikantleden van de synode verkiesbaar de
dienstdoende predikanten zoals aangeduid in ordinantie 3-15-1.
3. In gevolge artikel 3-5 generale regeling 8 is het lidmaatschap van de
evangelisch-lutherse synode onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur
van de dienstenorganisatie.
4. In gevolge artikel 2-3 respectievelijk 5-3 generale regeling 14 is het lidmaatschap van
de evangelisch-lutherse synode onverenigbaar met het lidmaatschap van het college
van bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit respectievelijk
lidmaatschap van de raad van toezicht van de Protestantse Theologische
Universiteit.
5. De evangelisch-lutherse synode acht voorts het lidmaatschap van de
evangelisch-lutherse synode onverenigbaar met een dienstverband bij de
dienstenorganisatie van de kerk, anders dan als predikant in algemene dienst wiens

dienstverband enkel bestaat in het kader van het uitgezonden zijn naar een
gemeente.
6. De evangelisch-lutherse synode acht voorts het gelijktijdig lidmaatschap van de
evangelisch-lutherse synode onverenigbaar voor gehuwden, geregistreerde partners,
samenwonenden, ouders en kinderen en/of broers en zusters. Bij de vaststelling van
de stemmingsuitslag is de kandidaat met het hoogst aantal stemmen verkozen, de
ander(en) niet.
7. De bepalingen over het opzicht over ambtsdragers zijn van overeenkomstige
toepassing op de leden van de evangelisch-lutherse synode, die geen ambtsdrager
zijn.

Artikel 3 Procedure kandidaatstelling
1. Vóór 1 juni in het vierde jaar van de zittingstermijn van de evangelisch-lutherse
synode informeert de synodale commissie alle kerkenraden van de kerk schriftelijk
(per brief en/of e-mail) over de nieuwe verkiezingen van leden van de
evangelisch-lutherse synode en hun plaatsvervangers en de wijze waarop deze
dienen plaats te hebben. In voornoemde brief verzoekt de synodale commissie aan
de kerkenraden om de inhoud van de brief bekend te maken in hun gemeente. De
synodale commissie plaatst tevens een algemene aankondiging in het voor die
datum verschijnende nummer van Elkkwartaal van de evangelisch-lutherse synode,
in een landelijk blad van de Protestantse Kerk en op de website van de kerk.
2. Tot 1 oktober kan elke stemgerechtigde als bedoeld in artikel 2 aan de betrokken
kerkenraad schriftelijk personen aanbevelen, die naar zijn oordeel ervoor in
aanmerking komen om te worden geplaatst op een van de kandidatenlijsten, waaruit
de leden van de evangelisch-lutherse synode zullen worden gekozen.
3. In een openbare kerkenraadsvergadering daarna stelt de kerkenraad - met
inachtneming van artikel 2 van deze verkiezingsregeling - een voordracht op van
personen, die naar zijn oordeel op een van de kandidatenlijsten dienen te worden
geplaatst. Elke kerkenraad kan maximaal twee personen voordragen. Indien een
gemeente uit brandpunten of kernen bestaat, kunnen door de kerkenraad per
brandpunt of kern maximaal 2 personen voorgedragen worden.
4. Vóór 15 november dienen de kerkenraden de in het vorige lid bedoelde voordracht
schriftelijk in bij de synodale commissie. Deze voordracht vermeldt naam, voorletters,
geboortedatum, geslacht, adres en woonplaats van de kandidaten, alsmede een
motivering van de kandidaatstelling (bijvoorbeeld kerkelijke en/of maatschappelijke
activiteiten). Te laat binnengekomen voordrachten worden niet meegenomen.

Artikel 4 Vaststelling kandidaten
1. De synodale commissie stelt een kandidatenlijst met namen van dienstdoende
predikanten en een kandidatenlijst met namen van overige leden samen in
alfabetische volgorde op basis van de ontvangen voordrachten, als bedoeld in artikel
3 lid 4. De lijsten vermelden van iedere kandidaat in ieder geval geboortedatum,
woonplaats en gegevens over kerkelijk functioneren en maatschappelijk specialisme.

2. De synodale commissie heeft het recht om namen toe te voegen op de
kandidatenlijsten. De synodale commissie let hierbij op de benodigde kwalificaties
van de toekomstige leden van de evangelisch-lutherse synode, op de geografische
spreiding van de evangelisch-lutherse gemeenten, respectievelijk van de gemeenten
met een evangelisch-lutherse component of met veel evangelisch-lutherse leden, op
de gewenste verhouding in de synode volgens de “40-40-20-regel” (minimaal 40%
vrouwen, minimaal 40% mannen, en minimaal 20% jongeren (< 40 jaar)), alsmede
op de breedte van opvattingen van de leden.
3. De synodale commissie deelt vóór 1 december aan de kandidaten mee, dat hun
naam is genoemd. Kandidaten, die bezwaar hebben tegen de vermelding van hun
naam op één der lijsten, dienen dat vóór 10 december aan de synodale commissie
mede te delen. De betreffende naam zal niet op de definitieve kandidatenlijst worden
opgenomen.
4. Indien teveel kandidaten afvallen, handelt de synodale commissie conform lid 2 van
dit artikel en stelt de synodale commissie nieuwe termijnen vast waarbij zoveel
mogelijk gelijkdurende termijnen worden aangehouden en maakt deze bekend.

Artikel 5 Aanbeveling
1. De synodale commissie stelt aan de hand van de in artikel 4 lid 1 bedoelde
alfabetische lijsten twee brieven op, welke de namen en voorletters van drie
dienstdoende predikanten, respectievelijk zes overige leden vermelden, die zij voor
verkiezing als leden van de synode aanbeveelt. De synodale commissie geeft een
motivering bij haar aanbeveling.
2. Bij het opstellen van deze brieven van aanbeveling let de synodale commissie op het
bepaalde in artikel 4 lid 2 van deze regeling.

Artikel 6 Verkiezingsprocedure
1. Na een oproep in het landelijk orgaan van de synode om te stemmen, zendt de
synodale commissie vóór 1 januari aan alle stemgerechtigden per brief en/of via
elektronisch middel de mogelijkheid om:
● kennis te nemen van de kandidatenlijst voor de dienstdoende predikanten;
● kennis te nemen van de kandidatenlijst voor de overige leden;
● kennis te nemen van de brieven van aanbeveling, zoals genoemd in artikel 5;
● kennis te nemen van - zo mogelijk - een pasfoto en het curriculum vitae van
elke kandidaat;
● een mogelijkheid om anoniem en gewaarborgd (gecodeerd) te stemmen;
● een beschrijving van de wijze van stemmen en het tijdvak waarin gestemd
kan worden.
2. De synodale commissie bewaart tot drie maanden nadat de stemmingsuitslag is
vastgesteld, die bescheiden en/of bestanden die nodig zijn voor controle op de
geldigheid van stemmen.
3. Bij de technische uitvoering van de verkiezing laat de synodale commissie zich
bijstaan door de dienstenorganisatie van de kerk.

4. Als er sprake is van toepassing van artikel 2 lid 4 van deze regeling stelt de synodale
commissie nieuwe termijnen vast waarbij zoveel mogelijk gelijkdurende termijnen
worden aangehouden en maakt deze bekend.

Artikel 7 Tijdvak van stemmen
1. De stemgerechtigden kunnen in het tijdvak 2 januari tot en met 2 februari hun stem
uitbrengen, waarbij - indien van toepassing - de papieren stembiljetten uiterlijk op de
sluitingsdag per post ontvangen dienen te zijn.
2. De synodale commissie is bevoegd het tijdvak anders vast te stellen, op voorwaarde
dat het tijdvak van stemmen minimaal 2 weken blijft.
3. Na de sluitingsdag ontvangen stemmen tellen niet mee.

Artikel 8 Verkiezingsuitslag, verwantschap
1. Uiterlijk de dag volgend op de sluiting van de het tijdvak van stemmen leegt de
synodale commissie de (eventueel digitale) stembus en opent de daarin verzamelde
stemmen.
2. Op basis van het aldus verkregen totaal aantal uitgebrachte stemmen, stelt de
synodale commissie de voorlopige uitslag van de verkiezingen vast.
3. Het aantal stemmen dat op elk der kandidaten is uitgebracht, bepaalt de voorlopige
verkiezingsuitslag. De kandidaten op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht zijn
voorlopig verkozen tot het aantal vacatures voor de leden van de
evangelisch-lutherse synode en voor de plaatsvervangers is vervuld.
4. De synodale commissie bepaalt of de voorlopige kandidaten voldoen aan de
vereisten zoals gesteld in artikel 2 van deze regeling, dan wel of er geen sprake is
van onverenigbaarheden. In daarvoor in aanmerking komende gevallen kan de
kandidaat niet verkozen worden verklaard.
5. In alle gevallen geldt dat bij staking der stemmen het lot beslist.
6. De synodale commissie stelt vervolgens de uitslag van de verkiezingen vast van 6
dienstdoende predikanten en 12 overige leden, alsmede van 3 predikanten en 6
overige leden als plaatsvervangers.
7. De synodale commissie deelt deze uitslag uiterlijk twee weken nadat de voorlopige
verkiezingsuitslag is bepaald mee aan de gekozenen en vraagt hen hun verkiezing
als lid of plaatsvervangend lid te aanvaarden, binnen een termijn van veertien dagen
na dagtekening van de brief. Bij aanvaarding zenden de gekozenen de volgende,
door hen ondertekende verklaring in:
a. ik aanvaard de verkiezing tot lid van de evangelisch-lutherse synode;
b. ik zal het lidmaatschap van de synode uitoefenen, getrouw aan de kerkorde
van de kerk;
c. ik zal geheim houden al datgene wat ik bij de uitoefening van het
lidmaatschap vertrouwelijk verneem;
d. ik ben opgenomen in het register van evangelisch-lutherse leden van de kerk
(Leden Registratie van de Protestantse Kerk in Nederland met ‘luthers vinkje’)
en heb de leeftijd van 18 jaar bereikt;
e. ik ben geen bestuurslid van de dienstenorganisatie van de kerk;

f.

ik ben geen lid van college van bestuur of van de raad van toezicht van de
Protestantse Theologische Universiteit;
g. ik ben niet in dienst van de dienstenorganisatie van de kerk;
h. er is ten aanzien van mij geen middel van kerkelijke tucht toegepast.
8. Indien de verklaring niet binnen de gestelde termijn is ontvangen of in het geheel niet
wordt ingezonden, geldt dit als een niet-aanvaarding en is de verkiezing van die
kandidaat komen te vervallen. In dat geval is de plaatsvervanger met de meeste
stemmen verkozen tot lid en bepaalt de synodale commissie op basis van de
verkiezingsuitslag de nieuwe plaatsvervanger.
9. Direct nadat de gekozenen bekend zijn doch uiterlijk 10 dagen daarna, deelt de
synodale commissie de uitslag mee aan de plaatsvervangers. De synodale
commissie vraagt hen om hun verkiezing als plaatsvervangend lid te aanvaarden,
binnen een termijn van veertien dagen na dagtekening van de brief middels
inzending van de verklaring zoals vermeld in lid 7 van dit artikel, waarbij bij 7 a. het
woord plaatsvervangend lid is opgenomen.
10. Uiterlijk binnen een week na afloop van de reactietermijn zoals bedoeld in lid 9
brengt de synodale commissie de uiteindelijke uitslag van de verkiezingen, en
daarmee de samenstelling van de nieuw gekozen evangelisch- lutherse synode, ter
kennis van in elk geval de gekozenen en de plaatsvervangers, de gemeenten, de
redactie van Elkkwartaal, het moderamen van de generale synode van de kerk en
een landelijk blad van de Protestantse Kerk.
11. In de eerste zitting van de evangelisch-lutherse synode in nieuwe samenstelling
wordt aan haar het verslag van de verkiezingen ter vaststelling voorgelegd.

Artikel 9 Einde lidmaatschap en opvolging
1. Het lidmaatschap van de evangelisch-lutherse synode eindigt:
a. na afloop van de zittingstermijn van de synode;
b. bij overlijden;
c. door schriftelijke opzegging door het lid van zijn lidmaatschap van de synode;
d. in het geval niet meer wordt voldaan aan de vereisten van verkiesbaarheid.
2. In het geval een lid van de synode ophoudt lid te zijn, verklaart de synodale
commissie in zijn/haar plaats – met inachtneming van de regeling van verwantschap
in artikel 8 lid 3 en 4 – verkozen degene die volgens de uiteindelijke
verkiezingsuitslag de meeste stemmen had van de plaatsvervangers. Indien deze de
verkiezing niet aanvaardt, wordt hij/zij uit de verkiezingsuitslag geschrapt.
3. In het geval dat een plaatsvervanger ophoudt plaatsvervanger te zijn, verklaart de
synodale commissie in zijn/haar plaats verkozen, degene van de nog niet gekozen
kandidaten, die de meeste stemmen had. De synodale commissie neemt daarbij het
bepaalde van artikel 8 lid 3, 4, 5, 7, 8 in acht, met dien verstande dat zij een andere
termijn bepaalt voor inzending van de verklaring.
4. Ook voor degenen die bij opvolging hetzij lid hetzij plaatsvervanger is geworden,
geldt lid 1 van dit artikel.

Artikel 10 Slotbepalingen

1. De synodale commissie beslist in alle aangelegenheden, die niet in deze regeling zijn
voorzien.
2. Indien een in deze regeling genoemde datum valt op een zaterdag, zondag of een
erkende feestdag, geldt de datum van de eerstvolgende werkdag.
3. Deze verkiezingsregeling geldt met onmiddellijke ingang en vervangt iedere
voorgaande verkiezingsregeling. De synodale commissie evalueert deze regeling na
installatie van de synode, en agendeert dit in de eerstvolgende vergadering van de
synode. De evaluatie kan leiden tot bijstelling.
4. Bij wijzigingen van de verkiezingsregeling wordt voorafgaand advies gevraagd aan
de dienstenorganisatie van de kerk.

Aldus vastgesteld door de evangelisch-lutherse synode van de Protestantse Kerk in
Nederland, door middel van accordering via mail dd 4 juni 2020. Dit in verband met de
maatregelen van de overheid ten tijde van de uitbraak van het coronavirus.

