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 R E G L E M E N T 
 
 der Nederlands-Israëlietische Hoofdsynagoge te Amsterdam 
 
 1) zie blz 24 
 2) zie blz 24 
 HOOFDSTUK I 
 
 Van de Hoofdsynagoge en hare leden 
 
 Afdeling I 
 
 Van de Hoofdsynagoge. 
 
Artikel 1 
De Nederlands-Israëlietische Hoofdsynagoge te Amsterdam omvat de burgelijke gemeenten: 
Amsterdam, Aalsmeer, Abcoude, Amstelveen, Broek in Waterland, Diemen, Edam, Ilpendam, 
Katwoude, Landsmeer, Marken, Monnickendam, Mijdrecht (prov. Utrecht), Ouder-Amstel, Uithoorn, 
Vinkeveen en Waverveen, Wilnis, en het dorp Badhoevedorp. 
 
 Afdeling II 
 
 Van de leden. 
 
Artikel 2 
De leden van de Nederlands-Israëlietische Hoofdsynagoge zijn: 
Alle Joden, voor zover alhier metterwoon als woonachtig ingeschreven in de Burgerlijke Stand, die 
te kennen hebben gegeven lid te willen zijn en tegen wie geen bezwaar, als hieronder omschreven, 
bestaat om het lidmaatschap aan te gaan. 
Tegen het lidmaatschap van de NIHS kan bezwaar worden gemaakt door: 
a. Het Rabbinaat der NIHS; 
b. Nederlands Israëlietische zustergemeenten van de NIHS, op grond van het niet hebben 

voldaan aan alle verplichtingen voortvloeiend uit het lidmaatschap aldaar; 
c. Een Portugees-Israëlietische Gemeente op grond van het niet hebben voldaan aan alle 

verplichtingen voortvloeiend uit het lidmaatschap aldaar. 
Wettelijke partners van leden worden automatisch lid, indien zij hiervoor in aanmerking komen en 
indien zij niet expliciet te kennen hebben gegeven géén lid te willen zijn. 
Minderjarige kinderen van leden worden automatisch lid, indien zij hiervoor in aanmerking komen. 
Uitgezonderd van dit automatische lidmaatschap zijn kinderen waarvan de ouderlijke macht volledig 
ligt bij een ouder, die geen NIHS-lid is.  Een automatisch lidmaatschap van kinderen van leden komt 
reglementair ten einde, hetzij bij het bereiken van de 21-jarige leeftijd, hetzij bij het aangaan van een 
huwelijk of daarmee gelijkgestelde samenlevingsvorm. 
 
Artikel 3 t/m Artikel 8 vervallen 
 
Artikel 9 
Aan Joden, elders in Nederland woonachtig, die hun verplichtingen jegens de Gemeente hunner 
inwoning volledig nakomen, kunnen buitengewone lidmaatschapsrechten worden verleend tegen 
betaling van een door het Dagelijks Bestuur jaarlijks te bepalen contributie, zijnde een gedeelte van 
de volgens tabel en Reglement voor ‘gewone’ leden geldende Kerkelijke Bijdrage.  In Nederland 
wonende leden die na het bereiken van de 65-jarige leeftijd het buitengewoon lidmaatschap 
aangaan en die hun verplichtingen jegens de Gemeente hunner inwoning volledig nakomen, kan 
een eenmalige inkoopsom worden berekend.  Richtlijnen hiervoor worden jaarlijks vastgesteld door 
het Dagelijks Bestuur. 
Leden kunnen middels een beargumenteerd en zo volledig mogelijk gedocumenteerd verzoek aan 
de Commissie van Financiën beroep doen op vermindering van de vastgestelde contributie en/of 
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inkoop. 
Aan Joden, buiten Nederland woonachtig (d.w.z. zij die niet in Nederland als inwoner bij de 
Burgerlijke Stand zijn ingeschreven én die in Nederland niet belastingplichtig zijn), kunnen 
buitengewone lidmaatschapsrechten worden verleend tegen betaling van een door het Dagelijks 
Bestuur jaarlijks te bepalen contributie.  Buiten Nederland wonende leden die na het bereiken van 
de 65-jarige leeftijd het buitengewoon lidmaatschap aangaan, kan een eenmalige inkoopsom 
worden berekend.  Richtlijnen hiervoor worden jaarlijks vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. 
Leden kunnen middels een beargumenteerd en zo volledig mogelijk gedocumenteerd verzoek aan 
de Commissie van Financiën beroep doen op vermindering van de vastgestelde contributie en/of 
inkoop. 
 
Artikel 10 (9) vervallen 
 
Artikel 11 (8) 
Het genot van de gemeente-instellingen kan ook aan Israëlieten die geen leden dezer gemeente 
zijn, doch tijdelijk binnen het gebied der Hoofdsynagoge verblijf houden, worden verleend, wanneer 
het Dagelijks Bestuur oordeelt, dat de weigering daarvan in strijd zoude zijn met de voorschriften 
van den godsdienst. 
 
Artikel 12a (7) 
Wie tot een andere godsdienst dan de Joodse toetreedt, of een andere godsdienst dan de Joodse 
verkondigt of openlijk belijdt, kan niet tot de Hoofdsynagoge toetreden of als lid van de 
Hoofdsynagoge gehandhaafd worden. Dit verlies van lidmaatschap heeft geen invloed op de 
rechten der wettelijke partners en kinderen, indien zij niet tot een andere godsdienst zijn 
toegetreden of indien door hen geen andere godsdienst wordt verkondigd of openlijk beleden. 
 
Artikel 12b (7) 
De opzegging van het lidmaatschap door een lid wordt geacht in te sluiten de opzegging voor zijn of 
haar wettelijke partner en minderjarige kinderen, tenzij betreffende wettelijke partner te kennen geeft 
dan wel heeft gegeven als zelfstandig lid toe te treden.. 
 
 HOOFDSTUK II 
 
 Van het beheer der Hoofdsynagoge. 
 
 Afdeling I 
 
 Van den Raad. 
 
Artikel 13 (10) 
Het beheer der Hoofdsynagoge is opgedragen aan een college, dat de naam draagt van: Raad der 
Nederlands-Israëlietische Hoofdsynagoge te Amstedam, hierna aangeduid als ‘de Raad’. 
 
Artikel 14 (11) 
De Raad is samengesteld uit dertig leden, die door de bij art. 1 van het Kiesreglement bedoelde 
kiezers, voor den tijd van vier jaren worden gekozen. 
 
Artikel 15 
De aftreding van leden van den Raad heeft om de vier jaren plaats op 1 mei. De gewone tijd van 
verkiezing bij de periodieke aftreding der leden van de Raad is in de periode tussen 15 februari en 
31 maart daaraan voorafgaande. De aftredende leden zijn herkiesbaar. 
 
Artikel 16 (13) 
De benoemde geeft van de al of niet aanvaarding der benoeming den Raad kennis binnen veertien 
dagen na de toezending van het afschrift van het verbaal der verkiezing. 

Met opmaak
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Indien de benoemde niet binnen veertien dagen na den datum der toezending van het in de vorige 
alinea bedoelde stuk schriftelijk onder terugzending van het in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
afschrift, aan den Raad verklaart, of hij de benoeming aanneemt of weigert, wordt hij geacht haar 
niet te aanvaarden. Het afschrift van het verbaal der verkiezing, bedoeld in het eerste lid van dit 
artikel, tezamen met de schriftelijke verklaring, bedoeld in het tweede lid daarvan, strekt den 
benoemde tot geloofsbrief. 
Hij, die bij dezelfde verkiezing in meer dan één vacature is benoemd, verklaart aan de Raad binnen 
de in de tweede alinea van dit artikel gestelde termijn, welke benoeming hij aanvaardt. De 
benoemde wordt, laat hij voormelde tijd zonder verklaring voorbijgaan, geacht geen der op hem 
uitgebrachte benoemingen te aanvaarden. 
 
Artikel 17 
De Raad onderzoekt onverwijld de geloofsbrieven der nieuw inkomende leden en beslist de 
geschillen, welke aangaande die geloofsbrieven of de verkiezing zelve oprijzen, binnen de grenzen 
in het Kiesreglement te bepalen.   
 
Artikel 18 (15) 
Wanneer 
a. een benoemde zijn benoeming niet aanvaardt, 
b. de Raad besluit tot niet-toelating van een benoemde, 
c. een lid ontslag neemt, 
d. een lid overlijdt, 
e. een lid ophoudt te voldoen aan een of meer vereisten, welke in artikel 19 zijn gesteld, 
f. de toepassing van artikel 21 medebrengt, dat een benoemd lid niet voor gekozen kan worden 

gehouden, dan wel een zittend lid ophoudt lid te zijn, 
g. de toepassing van artikel 22 medebrengt, dat het lidmaatschap ophoudt, 
h. een lid zijn woonplaats vestigt buiten het in artikel 1 omschreven gebied, 
i. een plaats om een andere reden openvalt,  
wordt in de ontstane vacature voorzien op de wijze, bij het Kiesreglement te bepalen. 
 
Artikel 19 
Om tot lid van de Raad te kunnen worden gekozen, behoort men: 
a. te zijn kiezer voor de Raad, 
b. een en twintig jaar oud te zijn, 
c. indien van het mannelijk geslacht,  zowel zelf te voldoen aan de bepalingen van de Joodse 

godsdienst ten aanzien van de besnijdenis alsook ten aanzien van zijn zonen aan deze 
bepalingen te hebben voldaan, en indien van het vrouwelijke geslacht, ten aanzien van haar 
zonen en wettige partner, te voldoen aan de bepalingen van de Joodse godsdienst ten aanzien 
van de besnijdenis, 

d. in geval van een wettelijke relatie met een ander, zodanig kerkelijk te zijn gehuwd, dat dit 
huwelijk voldoet aan de ter zake staande kerkgenootschappelijke verordeningen, 

e. niet te vallen onder het bepaalde bij art. 92 van het Reglement. 
f.  indien men naar aanleiding van de eigen aangifte verzocht wordt door de NIHS nadere 
informatie en documentatie te leveren, deze binnen drie maanden te overleggen, tenzij de NIHS 
besluit dat zulks achterwege kan blijven. 
 
Artikel 20 (17) 
In den Raad kunnen niet gelijktijdig zitting hebben bloed- of aanverwanten in de rechte lijn, noch 
bloedverwanten in de zijlinie tot den tweeden graad, noch gehuwden of bloedverwanten van 
wettelijke partners binnen voornoemde lijnen, die middels huwelijk of geregistreerd partnerschap 
aan elkaar verbonden zijn. 
 
 
Artikel 21 (18) 
Wanneer twee personen, die elkander in den verboden graad van bloed- of aanverwantschap 
bestaan of gehuwd zijn,, tegelijkertijd worden gekozen, wordt de oudste voor gekozen gehouden.  
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Ontstaat de verboden graad van bloed- of aanverwantschap of van het huwelijk of geregistreerd 
partnerschap gedurende een zittingsperiode, dan houdt het lidmaatschap van de jongste dadelijk 
op. Bij gelijken ouderdom beslist het lot. 
 
Artikel 22 (19) 
Het lidmaatschap is onverenigbaar met de betrekking van bezoldigd ambtenaar en/of beambte in 
dienst der Hoofdsynagoge of van enige door haar gesubsidieerde instelling van tenminste vier uur 
per week 
 
Artikel 23 (20) 
Het verlies van een der in art. 19 (16) genoemde vereisten zomede het geraken in het geval van art. 
22 (19), en voorts de vestiging der woonplaats buiten het in art. I omschreven gebied, veroorzaakt 
dadelijk het ophouden van het lidmaatschap. De Voorzitter geeft hiervan binnen 14 dagen, nadat 
zulks ter zijne kennis gekomen is, bericht aan den Raad. 
 
Artikel 23 bis 
Een lid, dat zijn ontslag neemt, zendt dit in aan den Raad. 
 
Artikel 24 (21) 
Wie ter vervulling van een tussentijdse vacature wordt benoemd, treedt af op het tijdstip, waarop de 
gehele Raad aftreedt. 
 
Artikel 25 (22) 
In zijn eerste vergadering na de periodieke aftreding benoemt de Raad uit zijn midden voor de 
aangevangen zittingsperiode, zijn Voorzitter en Ondervoorzitter. De aftredenden zijn herkiesbaar. 
De Voorzitter, Ondervoorzitter of diegene die hem vervangt, dient van het mannelijke geslacht te 
zijn. 
Bij gelijktijdige afwezigheid of verhindering van den Voorzitter en Ondervoorzitter van den Raad, 
wordt het voorzitterschap waargenomen door den Voorzitter van het in art. 36 (33) te vermelden 
Dagelijks Bestuur, of door degene, die hem vervangt. 
De Voorzitter van de Raad blijft na periodieke aftreding van de Raad, zo hij nog lid van de Raad is, 
als zodanig fungeren, totdat in de eerste vergadering van de Raad, welke door hem binnen de 
eerste 10 dagen van de maand mei wordt bijeengeroepen, de Raad heeft voorzien in de ontstane 
vacature. Is de Voorzitter niet herkozen als lid van de Raad, dan geschiedt deze bijeenroeping door 
de laatst fungerende onder-Voorzitter. Is deze ook geen lid van de Raad meer, dan geschiedt deze 
bijeenroeping door het oudste lid in jaren. 
 
Artikel 26 (23) 
Zodra vijftien leden van de Raad aanwezig zijn, is de vergadering bevoegd over nieuwe 
onderwerpen te raadplegen en te besluiten.  
Indien geen vijftien leden aanwezig zijn, worden die onderwerpen tot eene volgende vergadering 
uitgesteld, en alsdan bij volstrekte meerderheid der aanwezigen beslist. 
Is het voorstel naar het oordeel der opgekomen leden dringend, dan moeten nochtans ten minste 
tien leden aanwezig zijn om daarover te beslissen. 
 
Artikel 27 (24) 
De leden des Raads mogen niet als advocaat of procureur tegen de Hoofdsynagoge werkzaam zijn. 
Wanneer zij voor de Hoofdsynagoge zaken behandelen, geschiedt zulks zonder bezwaar van hare 
kas. 
 
Artikel 28 (25) 
Zij mogen middelijk noch onmiddellijk deelnemen aan het pachten van goederen of inkomsten, noch 
aan leverantiën of aannemingen ten behoeve der Hoofdsynagoge, of aan het kopen van 
vorderingen ten hare laste. Schuldbrieven uit negotiatiën ten behoeve der gemeente ontstaan, zijn 
onder die vorderingen niet begrepen. 
 
Artikel 29 (26) 
Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid der stemmende leden genomen. 
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Bij het staken der stemmen wordt het nemen van een besluit tot de volgende vergadering 
uitgesteld. Staken de stemmen ook dan weder, dan wordt het voorstel geacht niet te zijn aangeno-
men. 
Bij het staken der stemmen over een voorstel van orde, wordt het voorstel geacht niet te zijn 
aangenomen. 
Staken de stemmen bij eene voltallige vergadering, dan is het voorstel verworpen. 
 
Artikel 29bis 
Leden van het vrouwelijke geslacht dienen bij besluiten over het benoemen of ontslaan van een 
Rabbijn hun stemrecht  over te dragen aan leden van het mannelijke geslacht. Leden van de raad 
van het vrouwelijk geslacht maken mondeling en ter vergadering aan de voorzitter bekend aan welk 
mannelijk raadslid zij hun stemrecht voor deze stemming overdragen. 
 
Artikel 30 (27) 
Over alle zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd; bij het doen van keuzen of 
voordrachten van personen bij gesloten en ongetekende briefjes. Staken de stemmen omtrent de 
keus of voordracht van personen, dan beslist het lot. 
 
Artikel 31 (28) 
Wie zonder wettige redenen, ter beoordeling van den Raad, diens zittingen drie achtereenvolgende 
malen niet heeft bijgewoond, wordt vanwege die Raad daarop schriftelijk indachtig gemaakt; woont 
hij dan de daarop volgende vierde vergadering, insgelijks zonder wettige redenen, mede niet bij, 
dan houdt hij op lid te zijn. 
 
Artikel 32 (29) 
Wie een hem, overeenkomstig de in het Reglement te maken bepalingen, opgedragen Commissie 
weigert te aanvaarden, vervalt in een uitkoop van € 50,-. Wie zich reeds met een Commissie belast 
of de in de vorige zinsnede bedoelde uitkoop betaald heeft, kan zich binnen de daarop volgende 
twee jaren van de aanneming van soortgelijke functie verschonen. 
 
Artikel 33 (30) 
De Raad stelt een Reglement van Orde voor zijn vergaderingen vast. 
De vergaderingen van de Raad worden in het openbaar gehouden, voor zover de te behandelen 
onderwerpen geen geheimhouding eisen. 
De te behandelen onderwerpen worden tegelijk met de tijd der vergadering ter openbare kennis 
gebracht en de stukken, die, overeenkomstig de voorschriften van het Reglement van orde, aan de 
leden van de Raad in afdruk worden uitgereikt, voor de leden der gemeente ter Secretarie ter lezing 
gelegd. 
Indien na de openbaarmaking, wijziging of aanvulling der te behandelen onderwerpen plaats heeft, 
wordt hiervan kennis gegeven in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, met vermelding, 
dat de betrekkelijke stukken, zo die in afdruk aan de leden van de Raad zijn uitgereikt, voor de 
leden der gemeente ter Secretarie ter lezing zijn neergelegd. 
De deuren worden gesloten, wanneer het door een vierde der aanwezige leden wordt gevorderd of 
de Voorzitter het nodig keurt. 
De vergadering beslist, of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd. Over de punten in 
besloten vergadering behandeld, kan daarin ook een besluit worden genomen. Ten aanzien van het 
in besloten vergadering behandelde zijn allen, die daarbij tegenwoordig waren, tot geheimhouding 
verplicht. De geheimhouding moet in acht worden genomen, totdat de Raad haar heeft opgeheven. 
 
Artikel 34 (31) 
Aan de Raad behoort, met betrekking tot de regeling en het bestuur van de huishouding der 
Hoofdsynagoge, alle bevoegdheid, die niet aan het Dagelijks Bestuur of aan enige andere macht is 
opgedragen; voorts het maken van alle verordeningen betreffende de ceremoniële orde in de 
synagoge, met inachtneming van het bepaalde in art. 126 (113). 
De Raad wijst op voordracht van zijn Voorzitter een registeraccountant aan voor een door de Raad 
vast te stellen termijn. Deze registeraccountant controleert het beheer van de financiën der 
Hoofdsynagoge en brengt daarover rapport uit aan de Raad. 
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Artikel 34 bis 
De Raad kan op voordracht van het Dagelijks Bestuur, dan wel van drie leden van de Raad, het 
Dagelijks Bestuur gehoord, vaste Commissies instellen om het Dagelijks Bestuur bij te staan in het 
beheer van bepaalde takken van de huishouding der Hoofdsynagoge. Bij dit besluit worden gelijke 
voordracht de taak, bevoegdheden en verplichtingen  van de Commissies vastgesteld. Gelijke 
procedure geldt voor wijzigingen hierin. 
Tenzij de Raad anders beslist, bestaat elk van deze commissies uit vijf gewone leden en drie 
buitengewone leden, met uitzondering van de Commissie, genoemd in art. 63, die uitsluitend uit vijf 
gewone leden bestaat. 
Één der gewone leden wordt door het Dagelijks Bestuur uit zijn midden benoemd en de overige 
gewone leden worden door de Raad uit zijn midden benoemd. 
Van de buitengewone leden worden twee door het Dagelijks Bestuur benoemd uit de leden der 
Hoofdsynagoge die niet tevens lid van de Raad zijn;  
 
Daartoe dient de desbetreffende vaste Commissie een enkelvoudige aanbeveling bij het Dagelijks 
Bestuur in, waarop het Dagelijks Bestuur zodanig acht slaat, als het nodig oordeelt. 
Heeft echter deze indiening niet plaats gehad binnen vier maanden na de periodieke benoeming 
van de gewone leden, respectievelijk na het ontstaan van een tussentijdse vacature, dan gaat het 
Dagelijks Bestuur zonder meer tot de benoeming van deze buitengewone leden over. 
 
Het derde lid wordt door het Dagelijks Bestuur benoemd op voordracht van het College van 
Parnassim van de Portugees-Isralietische Gemeente te Amsterdam. 
 
Deze benoeming geschiedt slechts ten aanzien van díe commissies, waarbij sprake is van 
samenwerking tussen en/of (mede-)verantwoordelijkheid voor zaken die zowel de Hoofdsynagoge 
als de Portugees-Israëlietische Gemeente regarderen. 
 
Artikel 34 ter 
Om tot buitengewoon lid namens de Hoofdsynagoge benoembaar te zijn, dient men te voldoen aan 
de vereisten gesteld in art. 19 met dien verstande, dat ten aanzien van een gehuwde vrouw of 
geregistreerd partnet tevens is vereist, dat zijn/haar wettige partner niet valt onder het bepaalde bij 
art. 92. 
Bloed- of aanverwanten in de rechte lijn, in welke graad ook, noch bloedverwantschap in de zijlinie 
in de tweede graad, noch een huwelijk of geregistreerd partnerschap mag bestaan tussen een 
buitengewoon lid en een lid van de Raad of tussen leden van een zelfde Commissie onderling. De 
aanverwantschap eindigt door de ontbinding van het huwelijk of geregistreerd partnerschap, dat 
haar veroorzaakte. 
Indien gedurende een zittingsperiode de aanverwantschap ontstaat of het huwelijk of geregistreerd 
partnerschap wordt aangegaan, een en ander zoals in het vorig lid bedoeld, alsmede bij verlies van 
een der in het eerste lid van dit artikel voor de benoembaarheid gestelde vereisten en voorts bij 
vestiging der woonplaats buiten het in art. 1 omschreven gebied houdt het lidmaatschap van een 
buitengewoon lid dadelijk op. Het Dagelijks Bestuur geeft hiervan binnen 14 dagen, nadat zulks te 
zijner kennis is gekomen, bericht aan de Raad en aan de Commissie, waarvan dit lid deel 
uitmaakte. 
 
De door de Portugees-Israëlietische Gemeente voor te dragen personen, dienen aan de volgende 
criteria te voldoen:  
a) lid van deze Gemeente te zijn; 
b) tenminste eenentwintig jaar oud te zijn; 
c) zowel zelf te voldoen aan de bepalingen van de joodse godsdienst ten aanzien van de 

besnijdenis alsook ten aanzien kinderen aan deze bepalingen te hebben  voldaan; 
d) in geval van gehuwde staat zodanig kerkelijk te zijn gehuwd, dat dit huwelijk of geregistreerd 

partnerschap voldoet aan de ter zake staande kerkgenootschappelijke verordeningen 
 
Het lidmaatschap van de commissie is onverenigbaar met de betrekking van bezoldigd ambtenaar 
in dienst der Portugees-Israëlietische Gemeente of van enige door haar gesubsidieerde instelling. 
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Zowel voor de benoeming van buitengewone leden van de Nederlands-Israëlietische 
Hoofdsynagoge Amsterdam als van de Portugees-Israelietische Gemeente zijn de artikelen 22, 27 
en 28 van het Reglement der Hoofdsynagoge van toepassing. Artikel 32 is op hen niet van toepas-
sing. 
 
Artikel 34 quater 
De Commissie benoemt uit haar gewone leden een Voorzitter en een onder-Voorzitter. Het 
Dagelijks Bestuur wijst in overleg met de Commissies voor ieder van hen een ambtenaar of 
beambte aan, die desgewenst de Commissie in haar werkzaamheden terzijde staat.  
De Commissie in haar geheel is aan de Raad voor haar doen en laten verantwoording verschuldigd 
en geeft te dien aanzien alle door die Raad verlangde inlichtingen. Wenst de Raad, dat de 
verantwoording mondeling wordt afgelegd of toegelicht en wel zodanig, dat ook de buitengewone 
leden daarbij worden betrokken, dan draagt de Raad zijn Voorzitter op, alle leden der Commissie uit 
te nodigen voor een door hem te beleggen bijeenkomst met de leden van de Raad. Op deze 
bijeenkomst is art. 33 van overeenkomstige toepassing.  
Bij verschil van mening tussen het Dagelijks Bestuur en een Commissie beslist de Raad op verzoek 
van de meest gerede partij. De Raad beslist eerst, nadat ook de buitengewone leden van deze 
Commissie in de gelegenheid zijn gesteld hun standpunt toe te lichten in een door de Voorzitter van 
de Raad belegde bijeenkomst met de leden van die Raad. Op deze bijeenkomst is art. 33 van 
overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 34 quinquies 
De leden van een Commissie, als bedoeld in artikel 34 bis, worden benoemd voor de duur van de 
zittingsperiode van de Raad. Op hen is art. 24 van toepassing. De aftredenden zijn herbenoembaar. 
Voor zover ten aanzien van de buitengewone leden in het vierde lid van artikel 34 bis niet een 
andere regeling is getroffen, is art. 39 van overeenkomstige toepassing.  
De buitengewone leden, die hun ontslag nemen of periodiek aftreden, blijven in functie totdat hun 
opvolgers zijn benoemd. Ditzelfde geldt voor de gewone leden, voorzover zij nog lid van de Raad 
zijn.  
De Raad is te allen tijde bevoegd de gezamenlijke leden van een Commissie van hun opdracht te 
ontheffen. 
 
Artikel 35 (32) 
De goedkeuring van de Raad is nodig op de begroting en rekening van al die instellingen, welke uit 
de kas der Hoofdsynagoge onderstand genieten. Geen subsidie wordt verleend, zolang die 
goedkeuring ontbreekt. 
 
 Afdeling II 
 
 Van het Dagelijks Bestuur. 
 
Artikel 36 (33) 
De Raad benoemt uit zijn midden voor de duur van de zittingsperiode een college van tenminste vijf 
en ten hoogste zeven leden, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, en dat de naam draagt 
van DAGELIJKS BESTUUR DER NEDERLANDS-ISRAELIETISCHE HOOFDSYNAGOGE te 
AMSTERDAM. Het Dagelijks Bestuur noemt zich: DAGELIJKS BESTUUR DER NEDER-
LANDS-ISRAELIETISCHE HOOFDSYNAGOGE te AMSTERDAM. 
Tenminste twee leden moeten van het mannelijke geslacht moeten zijn, dat geldt ook voor de 
plaatsvervangers. 
Tevens wijst de Raad twee leden aan om bij ontstentenis van ten minste één maand één of meer 
leden van het Dagelijks Bestuur tijdelijk te vervangen. Voor zover door ontstentenis een situatie zou 
ontstaan dat er minder dan twee leden van het mannelijk geslacht zitting hebben in het Dagelijks 
Bestuur, benoemt de Raad uit zijn midden een nader lid (nadere leden) van het mannelijk geslacht 
om zitting te nemen in het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur benoemt uit zijn midden een 
voorzitter, een penningmeester en een gedelegeerde rabbinale zaken. De voorzitter van het 
Dagelijks Bestuur en de gedelegeerde voor rabbinale zaken dienen van het mannelijk geslacht te 
zijn. 
De aftredenden zijn herkiesbaar.  
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Bloed- of aanverwanten in de rechte lijn onbeperkt en in de zijlinie tot de derde graad ingesloten, en 
gehuwden, dan wel hun bloed- of aanverwanten in de rechte lijn onbeperkt en in de zijlinie tot de 
derde graad ingesloten, kunnen niet tegelijk leden van het Dagelijks Bestuur zijn. Zij die de leeftijd 
van 70 jaar hebben bereikt, zijn niet tot leden en plaatsvervangende leden van het Dagelijks Bestuur 
verkiesbaar. De leden en de plaatsvervangende leden van het Dagelijks Bestuur, die de 70-jarige 
leeftijd bereiken tijdens de zittingsperiode, kunnen hun functies blijven vervullen tot aan het einde 
van deze zittingsperiode. De voorzitter en de ondervoorzitter van de Raad kunnen geen deel uit 
maken van het Dagelijks Bestuur. 
 
 
Artikel 36 Bis 
De Raad kan de Voorzitter van de Raad, de Ondervoorzitter van de Raad, het lid van de Commissie 
van Financiën die het Presidium van de Commissie van Financiën vormt en een of meerdere leden 
van het Dagelijks Bestuur uit zijn functie ontheffen. De Raad dient dan direct een vervanger aan te 
wijzen, conform artikel 25 en 36. 
 
 
Artikel 37 (34) 
De benoemde is tot de aanvaarding verplicht.  
 
Van de aanneming kan zich verschonen: 
a. hij, die lid van het Dagelijks Bestuur geweest zijnde, binnen drie op zijn aftreding volgende 

jaren wordt herkozen; 
b. hij, die vóór de aanvaarding zijn 65e jaar heeft bereikt; 
c. hij, die uit hoofde van ziels- of lichaamsgebreken, blijkens over te leggen verklaring van een 

deskundige, voor de waarneming der betrekking ongeschikt is; 
d. een genees- of heelkundige; 
e. die een lands- of gemeentelijke betrekking bekleedt. 
 
De benoemde verklaart, zo hij in de vergadering aanwezig is, binnen acht dagen, en zo hij afwezig 
is, binnen acht dag na de toezending van het bericht der op hem gevallen keus, schriftelijk, of hij de 
benoeming aanneemt en geeft bij niet-aanneming de redenen van verschoning op, die hij vermenen 
mocht te hebben. De Raad beoordeelt de redenen van verschoning.  
Geen kennisgeving binnen die termijn geschiedende, wordt hij geacht de benoeming te hebben 
aangenomen. 
Ook na het verstrijken van die termijn, kan de Raad de redenen van verschoning nog in aanmerking 
nemen, ingeval de gekozene door afwezigheid of andere beletselen verhinderd is geweest die 
redenen vroeger te doen kennen. 
 
Artikel 38 (35) 
Weigert de benoemde de aanvaarding, of bedankt hij daarvoor na de aanvaarding, dan vervalt hij in 
een afkoop van € 100,-. 
 
Artikel 39 (36) 
De verkiezing ter vervulling der plaatsen, door ontslag, overlijden of om andere redenen 
opengevallen, geschiedt binnen twee maanden na het ontstaan der vacature. 
 
Artikel 40 (37) 
Weigert een lid van de Raad de hem opgedragen functie, zonder door deze Raad geldig 
geoordeelde redenen van verschoning, aan te nemen, dan betaalt hij een uitkoop van € 100,-. 
Wie de uitkoop betaald heeft, behoeft binnen de daaropvolgende twee jaren de opdracht van 
soortgelijke werkzaamheden niet aan te nemen. 
 
Artikel 41 (38) vervallen 
 
Artikel 42 (39) 
Aan het Dagelijks Bestuur is opgedragen:  

Met opmaak

Met opmaak
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a. het uitvoeren en, zo nodig, het afkondigen van door de Raad aan het Dagelijks Bestuur ter 
uitvoering toegezonden besluiten;  

b. het afkondigen van alle van de bevoegde machten tot dat einde ontvangen mededelingen, het 
Kerkgenootschap of de Hoofdsynagoge rakende;  

c. het dienen van bericht en advies aan de bevoegde autoriteiten, tenzij dit bepaaldelijk van de 
Raad wordt verlangd;  

d. het corresponderen met alle kerkbesturen en autoriteiten over zaken, tot zijn bevoegdheid 
behorende;  

e. het opmaken en ter goedkeuring aan de Raad aanbieden van de jaarlijkse begroting van 
ontvangsten en uitgaven, van de suppletoire begrotingen, en van voordrachten, houdende 
credietaanvragen buiten de begroting om;  

f. de voordracht tot het doen van af- en overschrijvingen, alsmede het opmaken der rekening en 
verantwoording van de inkomsten en uitgaven der gemeente;  

g. het toezicht op de in art. 61 te noemen Nederlands-Israëlietische Instelling voor Sociale Arbeid 
en op andere instellingen, aan welke eventueel werken van sociale zorg worden opgedragen, 
de zorg voor het sociale werk, dat de Raad aan zichzelf wenst te houden, het toezicht op en de 
regeling van het godsdienstonderwijs en de zorg voor het jeugdwerk en het culturele werk;  

h. het beheer van de gelden der Hoofdsynagoge, waaronder begrepen alle ontvangsten en 
uitgaven der Hoofdsynagoge, de zorg voor de regelmatige inning van de vorderingen der 
gemeente, de Kerkelijke Bijdrage daaronder begrepen, alsmede het nemen van de voor de 
regelmatige inning nodige maatregelen, het bewaren en doen bewaren op de wijze als door de 
Raad daaromtrent bepaald van de gelden en geldswaarden der Hoofdsynagoge en het 
toezicht op het beheer en onderhoud van hare eigendommen, zomede het doen verzekeren 
van haar bezittingen tegen vaste premie bij solide hier te lande gevestigde verzekerings-
maatschappijen;  

i. het vaststellen der plannen en voorwaarden van aanbesteding of leverantiën ten behoeve van 
de Hoofdsynagoge, wier vaststelling de Raad zich niet voorbehoudt;  

j. het toezicht op instellingen en pieuse inrichtingen, die door de gemeente, onder de voorwaarde 
van toezicht, worden gesubsidieerd, alsmede op alle zodanige inrichtingen of genootschappen, 
welke zich aan dit toezicht vrijwillig onderwerpen bij hun reglementen;  

k. de zorg voor lijkstaatsiën, het begraven en de begraafplaatsen;  
l. het vaststellen van instructies voor de ambtenaren, voor zover de Raad zich dat niet 

voorbehoudt of andere regels niet voorschrijft;  
m. het vaststellen van instructies voor de beambten;  
n. het toezicht op Moheliem, volgens de daarop bestaande voorschriften, en op alle ambtenaren;  
o. het benoemen en ontslaan van ambtenaren, die worden aangesteld op een aan-

vangsjaarwedde beneden € 400,- en van beambten; 
p. het voordragen ter benoeming of ontslag, - voor zover door de Raad bij Verordening het plegen 

van overleg te dien einde is voorgeschreven, met inachtneming van de daarop toepasselijke 
bepalingen, - van de ambtenaren niet vallende onder lid o; 

q. het schorsen zelfstandig - of in overleg voor zover dit bij het Reglement of bij instructie van de 
betrokken ambtenaar is voorgeschreven en met uitzondering van die gevallen, waarvoor de 
Raad bij Verordening een andere regeling heeft getroffen - van alle ambtenaren en beambten 
voor de duur van ten hoogste één maand onder kennisgeving aan de Raad; 

r. het benoemen tot alle ceremoniële functies;  
s. de zorg voor het doen onderhouden der kerkelijke registers van huwelijken, echtscheidingen, 

immatriculaties en sterfgevallen, alsmede van die voor schenkingen en erfmakingen, voorts het 
bijhouden van het Memorandum betreffende verkregen kerkelijke praerogatieven; 

t. de zorg voor al hetgeen betreft de cauties door ambtenaren der gemeente te storten; 
u. het benoemen van de buitengewone leden der vaste Commissies overeenkomstig het 

bepaalde in het vierde lid van artikel 34 bis. 
 
Artikel 43 (40) 
Voor het voeren van rechtsgedingen, zowel eisend als verwerend, behoeft het Dagelijks Bestuur de 
machtiging van de Raad. Het Dagelijks Bestuur is zonder voorafgaande machtiging van de Raad 
bevoegd tot het nemen van alle conservatoire maatregelen vóór de aanvang van rechtsgedingen en 
het doen van alles, wat ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit, nodig is. 
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In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van de vorige alinea beslist het Dagelijks Bestuur 
omtrent het voeren van rechtsgedingen, zowel eisende als verwerende, tegen de in art. 55 lid b 
bedoelde schuldenaren.  Indien bedoelde schuldenaar in deze een beroep heeft gedaan op de 
Commissie van Financiën, beslist het Dagelijks Bestuur na het advies van de Commissie van 
Financiën te hebben verkregen. 
 
Artikel 44 (41) 
Zonder goedkeuring van de Raad mag het Dagelijks Bestuur als zodanig geen Commissie van 
executele of administratie ten behoeve van particulieren, onder welke benaming ook, aanvaarden. 
 
Artikel 45 (42) 
In geen geval wordt een getuigschrift van goed gedrag ten behoeve van particulieren door het 
Dagelijks Bestuur afgegeven of handtekeningen daaronderstaande gelegaliseerd; zijnde echter 
hieronder niet begrepen getuigschriften of attesten, die, ten gevolge van wetten of verordeningen, 
van de kerkelijke autoriteit worden verlangd. 
 
Artikel 46 (43) 
Het Dagelijks Bestuur stelt een Reglement van orde voor zijn vergaderingen vast en doet hiervan 
mededeling aan de Raad. 
 
Artikel 47 (44) 
De functies der leden van het Dagelijks Bestuur houden op, als de termijn van hun lidmaatschap 
van de Raad is verstreken. Worden zij als zodanig herkozen, dan zijn zij dadelijk tot leden van het 
Dagelijks Bestuur herkiesbaar, doch zijn in dit geval bevoegd, om na één jaar, als Raadsleden 
zonder uitkoop af te treden. Op hen, die ter vervulling van deze vacatures worden gekozen, is art. 
24 (21) van toepassing. 
 
Artikel 48 (45) 
Wie zonder wettige redenen, zes achtereenvolgende zittingen niet heeft bijgewoond, wordt door het 
Dagelijks Bestuur schriftelijk daarop indachtig gemaakt; woont hij dan de daarop volgende zevende 
vergadering, insgelijks zonder wettige redenen, ook niet bij, dan brengt het Dagelijks Bestuur zulks 
ter kennis van de Raad. Indien deze oordeelt, dat er geen wettige redenen van verschoning zijn, 
verklaart hij, dat zodanig Dagelijks Bestuurder vervalt in de uitkoop bij art. 38 (35) bepaald. 
 
Artikel 48 bis 
Voor beschikking over gelden der Hoofdsynagoge uit de kas of van bank- of girorekeningen 
namens het Dagelijks Bestuur zijn steeds de handtekeningen van twee leden van het Dagelijks 
Bestuur vereist, behoudens dat voor de beschikking van nader vast te leggen bedragen de Raad 
periodiek procuratie kan verlenen aan individuele leden van het Dagelijks Bestuur en/of 
individuele ambtenaren van de gemeente, dan wel aan ambtenaren van de gemeente tezamen. 
De procuratie zal de namen van de individuele leden van het Dagelijks Bestuur en/of betrokken 
ambtenaren vermelden, de hoogte van de procuratie, alsmede de looptijd daarvan. 
Artikel 49 (46) 
Het Dagelijks Bestuur is wegens zijn beheer aan de Raad verantwoording schuldig, en geeft te dien 
aanzien alle door die Raad verlangde inlichtingen. Ten aanzien van zijn financiële beheer verstrekt 
het Dagelijks Bestuur behalve de in art. 73 bedoelde Rekening en Verantwoording de Raad 
tussentijdse rapporten, resp. over de eerste zes maanden van het dienstjaar, uiterlijk op 15 
september van dat dienstjaar en over het gehele dienstjaar uiterlijk op 15 maart van het daarop 
volgende jaar. Deze rapporten bevatten tenminste de volgende financiële gegevens: 
a. de stand der ontvangen Kerkelijke Bijdrage, als bedoeld in artikel 76; 
b. de stand van de betaalde salarissen; 
c. mededeling van die gevallen, waarbij in de begroting, als bedoeld in artikel 70 gevoteerde 

bedragen, aangegeven per artikel van de begroting van de gewone dienst en/of van de 
begroting van de mutaties in de kapitaaldienst, in belangrijke mate zijn of dreigen te worden 
overschreden. 
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Verschijnt de Rekening en Verantwoording, als bedoeld in art. 73 over een dienstjaar vóór 15 maart 
van het daarop volgende jaar, dan dient deze Rekening en Verantwoording tevens ter vervanging 
van het hierboven bedoelde rapport over het gehele dienstjaar. De in deze alinea bedoelde 
rapporten behoeven niet te zijn voorzien van de handtekening van de in art. 34, 2e lid bedoelde 
accountant. 
 
Artikel 50 (47) 
Het Dagelijks Bestuur geeft jaarlijks bij de aanbieding der begroting de Raad schriftelijk verslag van 
de toestand van de Hoofdsynagoge. 
 
Artikel 51 (48) 
De Dagelijks Bestuurders, die hun ontslag nemen of periodiek aftreden, dit laatste, voor zover zij 
nog leden van de Raad zijn, blijven leden van dit bestuur totdat hun opvolgers zijn benoemd. 
 
 Afdeling III 
 
  van het Presidium 
 
Artikel 52 
De voorzitter van de Raad, alsmede de Voorziter van het Dagelijks Bestuur,  vormen samen met een 
door het Dagelijks Bestuur aan te wijzen mannelijk lid van het Dagelijks Bestuur, het Presidium.  
 
Artikel 53 
Het Dagelijks Bestuur stuurt binnen 5 dagen in de zin van artikel 54, een overzicht van zijn genomen 
besluiten van een vergadering aan het Presidium 
 
 
Artikel 54 
Eén der leden van het Presidium kan de andere leden van het Presidium binnen vijf werkdagen na 
ontvangst van het overzicht van besluiten van het Dagelijks Bestuur of de Raad bijeen roepen met 
een voorstel om een door het Dagelijks Bestuur of Raad aangenomen besluit te vernietigen. Alle 
Joodse feestdagen (waaronder ook Chol Hamo’ed, Chanoeka, Poerim en alle vastendagen) worden 
niet als werkdag beschouwd. Indien één der leden van het Presidium de andere leden bijeen roept, 
dan dient dit lid van het Presidium tegelijkertijd aan de Secretaris van de Raad (indien het een besluit 
van de Raad betreft) of aan de Directeur van de NIHS (indien het een besluit van het Dagelijks 
Bestuur betreft) mee te delen dat een bepaald besluit opgeschort wordt. Dit dient schriftelijk te 
gebeuren via post, fax of elektronische post. Binnen vijf werkdagen na het initiële besluit dient het 
Presidium een besluit tot al dan niet vernietiging van het ter discussie gestelde besluit van de Raad of 
het Dagelijks Bestuur te nemen. Een besluit tot vernietiging dient schriftelijk (via post, fax of 
elektronische post) aan de Secretaris van de Raad (indien het een besluit van de Raad betreft) of aan 
de Directeur van de NIHS (indien het een besluit van het Dagelijks Bestuur betreft) meegedeeld te 
worden. Leden van het Presidium kunnen de opschorting maximaal drie keer met een periode van vijf 
werkdagen verlengen. Indien na een verzoek tot opschorting binnen de daartoe gestelde periode van 
vijf werkdagen geen besluit door het Presidium genomen wordt of geen besluit gecommuniceerd 
wordt aan de Secretaris van de Raad (indien het een besluit van de Raad betreft) of aan de Directeur 
van de NIHS (indien het een besluit van het Dagelijks Bestuur betreft) en de opschorting niet verlengd 
is, is het oorspronkelijke besluit alsnog bekrachtigd door het Presidium. Besluiten tot vernietiging 
worden door het Presidium met meerderheid van stemmen genomen. 
Besluiten van de Raad, genomen op de voet van artikel 36 bis, kunnen niet door het Presidium 
worden vernietigd. 
De vernietiging van een besluit wordt gemeld aan alle leden van het Dagelijks Bestuur en – indien het 
een besluit van de Raad betreft – aan alle leden van de Raad. 
 
Artikel 55 

Met opmaak
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Indien de voorzitter van de Raad of een lid van het Dagelijks Bestuur uit zijn functie ontheven wordt, 
zoals omschreven in artikel 36 Bis, of indien één van deze personen zich terugtrekt van deze functie, 
vervalt hiermee automatisch een eventueel lidmaatschap van het Presidium. Indien het de voorzitter 
van de Raad betreft, dient de Raad zo spoedig mogelijk een nieuwe Voorzitter te kiezen. Indien het de 
voorzitter van de Dagelijks Bestuur betreft, dient het Dagelijks Bestuur zo spoedig mogelijk uit haar 
midden een nieuwe Voorzitter te kiezen. Indien het om het lid van het Presidium gaat dat lid van het 
Dagelijks Bestuur is maar geen voorzitter hiervan, zal het Dagelijks Bestuur de ontstane vacature 
overeenkomstig artikel X.1 invullen. 
 
Artikel 56 
Indien en zolang er geen drie leden van het Presidium in functie zijn, hebben alle besluiten van het 
Dagelijks Bestuur en de Raad een opschortende werking. De in artikel X.3 genoemde termijn van vijf 
werkdagen begint eerst te lopen nadat het volledige Presidium benoemd is en heeft betrekking op alle 
voorafgaande door het Dagelijks Bestuur en de Raad genomen besluiten in de periode dat geen 
Presidium benoemd was. 
 
 Afdeling IV(III) 
 
 van de Commissie van Financiën. 
 
Artikel 57 (49) 
De Raad benoemt uit zijn midden een Commissie van Financiën, aan welke de in art. 55 (52) 
omschreven werkzaamheden zijn opgedragen, alsmede alle andere door de Raad nodig geachte 
financiële bemoeiingen, die niet door het Reglement aan het Dagelijks Bestuur zijn voorbehouden. 
De Commissie wordt benoemd voor de duur van de zittingsperiode en bestaat uit tenminste vijf 
leden, van welke één tevens lid van het Dagelijks Bestuur dient te zijn. Minimaal één lid van de 
Commissie dient van het mannelijk geslacht te zijn. 
 
Artikel 57 Bis 
De Commissie van Financiën benoemt uit zijn midden een Presidium van de Commissie van 
Financiën. Het Presidium van de Commissie van Financiën bestaat uit één lid van de Commissie 
van Financiën van het mannelijk geslacht.  
 
Artikel 57 Ter 
Indien de Commissie van Financiën een regeling overeenkomt, een schikking treft of een bindende 
uitspraak doet, wordt dit terstond meegedeeld aan het lid van de Commissie van Financiën die  het 
Presidium van de Commissie van Financiën vormt. Binnen een niet verlengbare termijn van vijf 
werkdagen kan het Presidium van de Commissie van Financiën een overeengekomen regeling, een 
getroffen schikking of een bindende uitspraak vernietigen. Indien binnen de daartoe gestelde 
periode van vijf werkdagen geen besluit door het Presidium van de Commissie van Financiën 
genomen wordt, is het oorspronkelijke besluit alsnog bekrachtigd door het Presidium van de 
Commissie van Financiën. Alle Joodse feestdagen (waaronder ook Chol Hamo’ed, Chanoeka, 
Poerim en alle vastendagen) worden niet als werkdag beschouwd. 
 
 
Artikel 58 (50) 
Op de leden der in het voorgaande artikel bedoelde Commissie is toepasselijk het bepaalde bij art. 
36 (33) laatste alinea, 37 (34), 38 (35), 39 (36), 40 (37), 47 (44) en 51 (48).  
Het lid van het Dagelijks Bestuur, dat tevens optreedt als lid der Commissie van Financiën, tekent in 
laatstgemelde hoedanigheid generlei financiële bescheiden de Hoofdsynagoge betreffende. 
 
Artikel 59 (51) 
De Commissie kan worden bijgestaan door ambtenaren en beambten, wier werkzaamheden 
worden bepaald bij een instructie door de Commissie van Financiën gezamenlijk met het Dagelijks 
Bestuur vast te stellen. 
 
Artikel 60 
Aan de Commissie van Financiën is opgedragen:  
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a. het kennisnemen van de bezwaarschriften tegen de aanslag in de Kerkelijke Bijdrage, het 
overeenkomen van regelingen en treffen van schikkingen en het doen van bindende uitspraken 
over bedoelde bezwaarschriften; 

b. het kennisnemen van verzoeken van (potentiële) leden tot tegemoetkoming bij het vaststellen 
en/of betalen van Kerkelijke Bijdrage, contributie buitengewoon lidmaatschap, opslag en 
inkoopsom en het doen van bindende uitspraken op bedoelde verzoeken; 

c. het geven van advies aan het Dagelijks Bestuur omtrent procedures als bedoeld in artikel 43, 
2e alinea; 

d. het geven van advies aan het Dagelijks Bestuur inzake Kerkelijke Bijdrage en financiën. 
 
 
 Afdeling IV 
 
 Van de Gabbaiem. 
 
Artikel 61 
Het toezicht op de ceremoniële orde wordt voor elke Synagoge opgedragen aan twee Gabbaiem, 
door het Dagelijks Bestuur uit de leden der Gemeente te benoemen. 
 
Artikel 61 bis 
Leden van het vrouwelijk geslacht van het Dagelijks Bestuur dienen bij besluiten over het benoemen 
van Gabbaiem hun stemrecht over te dragen aan leden van het mannelijke geslacht. Leden van het 
vrouwelijk geslacht van het Dagelijks Bestuur maken mondeling en ter vergadering aan de 
Voorzitter van het Dagelijks Bestuur bekend aan welk mannelijk bestuurslid zij hun stemrecht voor 
deze stemming overdragen. 
 
Artikel 62 
De Gabbaiem worden in de maand elloel voor de tijd van twee jaren benoemd en elk jaar treedt één 
voor elke Synagoge af. De aftredenden zijn herkiesbaar, met dien verstande dat de derde en de 
daarop volgende herbenoemingen slechts geschieden, indien bijzondere omstandigheden daartoe 
aanleiding geven.  
De Gabbaiem aanvaarden hun functie met ingang van 1 tisjrie en beëindigen deze ultimo elloel. 
 
Artikel 63 
Hun werkzaamheden zijn, voor zover door het Dagelijks Bestuur niet anders daarover wordt 
beschikt: 
a. de handhaving der orde in de Synagoge;  
b. het toezicht op de kerkelijke ambtenaren, voor zover de dienst der aan hun toezicht opgedra-

gen Synagoge betreft;  
c. het doen van voorstellen aan het Dagelijks Bestuur over hetgeen in de Synagoge moet worden 

verricht;  
d. het doen oproepen voor de Thora;  
e. het doen verkopen en uitdelen van de Mitswoth op de voet als bij het Reglement van 

ceremoniële orde voor de gemeente is bepaald;  
f. het toezicht op het verlichten en schoonhouden der Synagoge;  
g. het behulpzaam zijn bij het aantekenen van de offer- en ceremoniegelden en  
h. het doen afkondigen van alle hun door het Dagelijks Bestuur te dien einde toegezonden 

stukken, alsmede al hetgeen verder tot de aard van hun functies behoort. 
 
Artikel 59 en 60 vervallen 
 
 HOOFDSTUK III 
 
 Van het Sociale Werk. 
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Artikel 64 (58) 
De sociale zorg binnen het gebied der Hoofdsynagoge, voor zover die tot haar bemoeiingen 
behoort, blijft opgedragen aan de Nederlands-Israëlietische Instelling voor Sociale Arbeid 
(N.I.I.S.A.). Het Bestuur van de N.I.I.S.A. regelt zijn taak met inachtneming van het bepaalde in de 
volgende artikelen.  
Onverminderd de opdracht hierbij aan de N.I.I.S.A. verstrekt, is de Raad bevoegd, haar te belasten 
met werken van sociale voorzorg. 
De Raad is daarnaast ook bevoegd aan andere instellingen binnen de gemeente, al dan niet met 
behulp ener subsidie, werken van sociale voorzorg op te dragen, voor zover hij die niet aan zichzelf 
wenst te houden. 
 
Artikel 65 (59) 
Het Bestuur van de N.I.I.S.A. bestaat uit ten minste 10 leden, die door de Raad voor de tijd van 4 
jaar worden benoemd. Jaarlijks in de maand December treedt een vierde gedeelte af, volgens een 
door het Bestuur van de N.I.I.S.A. vast te stellen rooster. De aftredenden zijn herkiesbaar. Diegene, 
die ter vervulling van een tussentijdse ontstaande vacature wordt gekozen, treedt af op het tijdstip 
dat zijn voorganger had moeten aftreden. 
De leden van het Bestuur van de N.I.I.S.A. worden benoemd op een aanbeveling, opgemaakt door 
dit Bestuur, in overleg met de Commissie, genoemd in art. 63 (60). Bij gebreke van overeenstem-
ming dienen beiden zelfstandig een aanbeveling in. 
 
Artikel 66 (60) 
Het Bestuur van de N.I.I.S.A. is voor zijn beheer verantwoording plichtig aan de Raad. Namens de 
Raad wordt toezicht op het Bestuur van de N.I.I.S.A. geoefend door het Dagelijks Bestuur, daarin 
bijgestaan door een Commissie, als bedoeld in art. 34 bis van het Reglement, welke de naam 
draagt van: Commissie van bijstand voor Sociaal Werk. De Commissie is bevoegd van het Bestuur 
van de N.I.I.S.A. te vorderen inzage van zijn administratie en neemt kennis van zijn notulen. Haar 
leden hebben toegang tot de gebouwen en instellingen van de N.I.I.S.A.  
Geschillen tussen het Bestuur van de N.I.I.S.A. en een of meer leden van het personeel der 
instelling, kunnen op verlangen van beide partijen door de Commissie worden beslist. 
 
Artikel 67 (61) 
De Commissie is bevoegd het Bestuur van de N.I.I.S.A. op te roepen tot een vergadering ter 
bespreking van daarvoor in aanmerking komende belangen.  
De jaarlijkse begroting van ontvangsten en uitgaven van de N.I.I.S.A. en de uitgaven buiten de 
begroting om, worden vastgesteld door het Bestuur van de N.I.I.S.A., met dien verstande, dat tot 
bijwoning van de vergaderingen van het Bestuur van de N.I.I.S.A., waarin over deze uitgaven wordt 
beraadslaagd, de Commissie wordt uitgenodigd. De leden der Commissie kunnen aan de 
beraadslagingen deelnemen, doch hebben slechts een adviserende stem. 
 
Artikel 67 bis 
Een besluit van het Bestuur van de N.I.I.S.A. tot wijziging van het Algemeen Reglement van die 
instelling of tot liquidatie van de N.I.I.S.A. behoeft de goedkeuring van de Raad. 
 
Artikel 68 (62) 
De Rekening en Verantwoording van het Bestuur van de N.I.I.S.A. behoeft de goedkeuring van het 
Dagelijks Bestuur van de NIHS. Het Dagelijks Bestuur zal, alvorens de vereiste goedkeuring te 
verlenen, de hieraan ten grondslag liggende stukken gedurende veertien dagen voor de leden van 
de Raad ter inzage leggen op het secretariaat. Deze veertien dagen zullen gelden vanaf het 
moment waarop de Raad mededeling is gedaan dat de stukken op het secretariaat ter inzage 
liggen. 
 
Artikel 69 (63) 
Het Bestuur van de N.I.I.S.A. zendt jaarlijks een beknopt verslag van zijn verrichtingen in aan de 
Commissie. Dit verslag wordt opgenomen in het verslag, genoemd in art. 50 (47). 
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Artikel 70 (64) 
De Raad beslist jaarlijks bij de vaststelling van de in art. 70 bedoelde begroting of een subsidie aan 
de N.I.I.S.A. over het desbetreffende dienstjaar zal worden verleend. Wordt een subsidie verleend, 
dan beslist de Raad tevens over de hoogte van deze subsidie. Het Bestuur van de N.I.I.S.A. zendt 
zijn eventuele subsidieaanvraag, voorzien van de door het Dagelijks Bestuur nodig geachte 
bescheiden bij het Dagelijks Bestuur in, dat de Raad ter zake een voordracht doet toekomen, 
daarbij vermeldende het advies van de Commissie. 
 
Artikel 68 (65) vervallen 
 
Artikel 71 (66) 
De Raad stelt te zijner tijd de regels vast van het toezicht over de door de gemeente gesubsidieerde 
instellingen van sociale voorzorg. 
 
 HOOFDSTUK IV 
 
 Van de Begroting en de Rekening en Verantwoording. 
 
Artikel 72 (67) 
De begroting der kerkelijke ontvangsten en uitgaven wordt, met de nodige bescheiden, jaarlijks, en 
wel uiterlijk in de maand November, voorafgaande aan het jaar waarvoor zij moet dienen, door het 
Dagelijks Bestuur in overleg met de Commissie van Financiën, aan de Raad ter vaststelling 
aangeboden. 
 
Artikel 73 (68) 
De wijze van samenstelling der begroting, zo wat de ontvangsten als de uitgaven betreft, blijft op de 
thans bestaande voet, zolang door de Raad daaromtrent niet anders wordt bepaald. 
 
Artikel 74 (69) 
Zij wordt minstens veertien dagen vóór het tijdstip van behandeling in afdruk toegezonden aan de 
leden van de Raad. 
 
Artikel 75 (70) 
De Rekening en Verantwoording wordt jaarlijks, met de daarbij behorende bescheiden, door het 
Dagelijks Bestuur opgemaakt en aan de Raad binnen tien maanden na afloop van het dienstjaar 
ingezonden. 
De wijze van onderzoek geschiedt op de bestaande voet, zo lang daarin door de Raad geen 
verandering wordt gebracht.  
De Rekening en Verantwoording en de daarbij behorende bescheiden worden door de accountant, 
bedoeld in art. 34, 2e alinea van dit Reglement, voor accoord getekend. 
 
Artikel 76 (71) 
Zij ligt met de bescheiden ter Secretarie gedurende veertien dagen ter inzage voor de Raadsleden. 
 
Artikel 77 (72) 
De goedkeuring der Rekening en Verantwoording door de Raad strekt tot decharge van het 
Dagelijks Bestuur deswege. 
 
 HOOFDSTUK V 
 
 Van de Kerkelijke Bijdrage. 
 
Artikel 78 (73) 
Jaarlijks wordt van de leden een Kerkelijke Bijdrage geheven. 
 
Artikel 79 (74) 
Het bedrag der Kerkelijke Bijdrage wordt door de Raad bij de vaststelling van de begroting bepaald. 
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Artikel 79a (75) 
Aangeslagen worden alle leden der Nederlands-Israëlietische Hoofdsynagoge Amsterdam, die de 
leeftijd van 21 jaar hebben bereikt.  Daarenboven kunnen in de hoofdelijke omslag worden 
aangeslagen leden die de 21-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die hebben aangegeven 
zelfstandig lid te willen zijn van de NIHS. 
Wettelijke partners worden, indien beiden lid zijn, conform artikel 80, gezamenlijk aangeslagen. 
 
Artikel 79b (75) 
Wettelijke partners zijn, indien beiden lid zijn, ieder voor het bedrag van de gezamenlijke aanslag 
volledig aansprakelijk 
 
Artikel 80 (76) 
Jaarlijks bij de vaststelling van de begroting wordt ter bepaling van de Kerkelijke Bijdrage door de 
Kerkeraad vastgesteld een tariefklassentabel, vermeldende het bedrag, dat de aangeslagenen, op 
basis van verzamelinkomen(s) dienen te betalen. 
 
Artikel 81 
De aanslag wordt met ingang van 2001 elk jaar geheven over het verzamelinkomen in de zin van 
de Wet Inkomstenbelasting 2001 (hierna:  “verzamelinkomen”), over het jaar, waarop de 
begroting betrekking heeft. 
Indien twee leden elkaars wettelijke partner zijn conform het Burgerlijk Wetboek, geldt als basis voor 
de gemeenschappelijke aanslag de som van de verzamelinkomens van beide partners. 
De som van de verzamelinkomens van beide partners geldt eveneens als basis voor de aanslag 
indien één van de wettelijke partners expliciet te kennen geeft geen lid te willen zijn, terwijl hij/zij wél 
voor het lidmaatschap in aanmerking komt.  De Raad kan voor dergelijke omstandigheden een 
algemene kortingsregeling vaststellen op de jaarlijkse aanslag. 
Ieder lid van de Hoofdsynagoge is verplicht uit eigen beweging, althans en in ieder geval na een 
zodanig schriftelijk verzoek van het Dagelijks Bestuur, aan de Hoofdsynagoge zo spoedig mogelijk, 
althans binnen een door het Dagelijks Bestuur te stellen termijn,  aan te geven in welke tariefklasse 
het verzamelinkomen danwel de som van de verzamelinkomens valt. 
Ten behoeve van de verificatie van de aangegeven tariefklasse is ieder lid van de Hoofdsynagoge 
verplicht om, na verzoek daartoe, fiscale gegevens danwel  een verklaring van een erkende 
accountant of belastingadviseur met betrekking tot de van toepassing zijnde tariefklasse, te 
verstrekken. 
 
Artikel 81 bis 
Elk jaar wordt een voorlopige aanslag opgelegd. Deze voorlopige aanslag wordt uiterlijk opgelegd in 
de maand september van het desbetreffende kalenderjaar en is gebaseerd hetzij: 
a. op een opgave van betrokkene(n) omtrent de tariefklasse  of de vermoedelijke hoogte van in 

de eerste alinea van artikel 80 bedoelde verzamelinkomen(s) of 
b. op fiscale gegevens met betrekking tot de vermoedelijke hoogte van het inkomen. 
Kan het Dagelijks Bestuur niet over deze sub a en b bedoelde opgaven beschikken, dan geldt voor 
de vaststelling van de voorlopige aanslag hetzelfde als is bepaald ten aanzien van de definitieve 
aanslagen, die worden vastgesteld, terwijl niet over fiscale gegevens kan worden beschikt en zoals 
is omschreven in art. 83. 
 
Artikel 81 ter 
Worden na het opleggen van de voorlopige aanslag en voordat het Dagelijks Bestuur overgaat tot 
het opleggen van de in het volgend lid bedoelde definitieve aanslag, gegevens bekend als bedoeld 
in het vorig artikel sub a en b, welke afwijken van de gegevens, die hebben gediend voor de 
vaststelling van de voorlopige aanslag, dan wordt binnen 6 maanden na het bekend worden van 
deze nieuwe gegevens, en niet later dan de maand december van het vijfde kalenderjaar, volgende 
op het dienstjaar, een aanvullende voorlopige aanslag opgelegd, indien en voorzover deze nieuwe 
gegevens leiden tot een wijziging in de verschuldigde bedrag kerkelijke bijdrage. Vóór het 
verstrijken van laatstbedoelde termijn kunnen achtereenvolgens meerdere aanvullende voorlopige 
aanslagen worden opgelegd. 
 

Met opmaak
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Artikel 81 quater 
De definitieve aanslag wordt opgelegd op basis van fiscale gegevens, en uitgereikt met verrekening 
van de reeds opgelegde en betaalde voorlopige en aanvullende voorlopige aanslagen, uiterlijk 
binnen 6 maanden na de ontvangst van de fiscale gegevens. Kunnen deze gegevens niet worden 
verkregen, dan geschiedt de definitieve aanslag ambtshalve overeenkomstig de regels van art. 83, 
uiterlijk in de maand december van het vijfde kalenderjaar, volgende op het dienstjaar. Zijn deze 
termijnen verstreken, zonder dat een definitieve aanslag is opgelegd, dan geldt de opgelegde 
voorlopige aanslag, eventueel gewijzigd door een of meer aanvullende voorlopige aanslagen, als 
definitieve aanslag.  
Ingeval van navordering door het Rijk, kan een navorderingsaanslag worden opgelegd. Het recht 
van navordering vervalt op 31 december van het tweede jaar, volgend op dat, waarin de 
navorderingsaanslag door het Rijk is vastgesteld. 
 
Artikel 82 (77 bis) 
Bij opzegging van het lidmaatschap, anders dan wegens vertrek naar elders, is het Dagelijks 
Bestuur gerechtigd de aanslag over het gehele jaar op te leggen.  
Bij toetreding tot het lidmaatschap, anders dan wegens komst van elders, is het Dagelijks Bestuur 
gerechtigd de aanslag over het gehele jaar op te leggen.  
Indien de aangeslagene zich in de loop van het jaar in de gemeente vestigt, de gemeente 
metterwoon verlaat, zonder in hetzelfde jaar terug te keren of overlijdt, kan het Dagelijks Bestuur 
een aanslag opleggen gebaseerd op het aantal volle maanden dat het lidmaatschap heeft geduurd. 
 
Artikel 82 vervallen 
 
Artikel 83 (79) 
Voorzover bij de vaststelling van een definitieve aanslag niet kan worden beschikt over vereiste 
fiscale gegevens betreffende de inkomsten van den aangeslagene, wordt die aanslag berekend 
naar de vermoedelijke inkomsten. De laatste zin van artikel 81 is overeenkomstig van toepassing. 
 
Artikel 84 
De vaststelling van de aanslagen in de Kerkelijke Bijdrage geschiedt door het Dagelijks Bestuur. Zij 
kan uit haar midden enige leden aanwijzen om zich met deze werkzaamheden te belasten. 
 
Artikel 85 
Bij de vaststelling van de aanslagen bedoeld in art. 83 kan het Dagelijks Bestuur zich ter hare 
voorlichting doen bijstaan door derden die door het Dagelijks Bestuur daartoe worden benoemd. 
 
Artikel 86 
Bezwaarschriften tegen de in artikelen 81 bis, 81 ter, 81 quater en 83 bedoelde aanslag moeten bij 
de Commissie van Financiën zijn ingeleverd binnen zes weken, nadat het aanslagbiljet is uitgereikt. 
De kennisneming van de bezwaarschriften geschiedt door de Commissie van Financiën. Zij kan uit 
haar midden enige leden aanwijzen om zich met deze werkzaamheden te belasten. 
De Commissie stelt de reclamant in de gelegenheid, zijn bezwaren mondeling toe te lichten, en 
zulks te zijner keuze voor de Commissie in haar geheel of aan één harer leden door haar daartoe 
aangewezen. Bezwaarschriften van personen, die nalaten aan de Commissie fiscale gegevens te 
over leggen, waaruit het bedrag van hun inkomsten kan worden afgeleid, worden niet ontvankelijk 
verklaard, tenzij het niet bestaan van de gegevens aannemelijk wordt gemaakt. De laatste zin van 
artikel 80 is overeenkomstig van toepassing. 
De beslissing van de Commissie wordt aan de belanghebbende schriftelijk medegedeeld. Zij, die in 
de beslissing van de Commissie niet berusten, kunnen daartegen in hoger beroep komen bij de 
Raad. Het hoger beroep geschiedt bij een met redenen omkleed bezwaarschrift, in te dienen bij de 
Raad binnen vier weken na de mededeling van de beslissing van de Commissie. 
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Artikel 87 (83) 
De kennisneming van de bezwaarschriften in hoger beroep geschiedt door een door de Raad te 
benoemen commissie, samengesteld uit één lid van het Dagelijks Bestuur, niet tevens lid van de 
Commissie van Financiën zijnde, één lid van de Commissie van Financiën, en drie uit de overige 
leden van de Raad, die geen deel uitgemaakt hebben van de Commissie, bedoeld in art. 86 (82), 
tweede lid.  
De Commissie stelt de reclamant in de gelegenheid zijn bezwaren mondeling toe te lichten, en zulks 
te zijner keuze voor de Commissie in haar geheel of aan één van haar leden door haar daartoe 
aangewezen.  
Bezwaarschriften van personen, die nalaten aan de Commissie fiscale gegevens over te leggen, 
waaruit het bedrag van hun inkomsten kan worden afgeleid, worden niet ontvankelijk verklaard, 
tenzij het niet bestaan dier gegevens aannemelijk wordt gemaakt. De laatste zin van artikel 80 is 
overeenkomstig van toepassing. 
 
De Commissie doet van haar bevinding verslag aan de Raad. De behandeling van en de beslissing 
op het bezwaarschrift door de Raad heeft plaats in een geheime vergadering.  De beslissing wordt 
de belanghebbende schriftelijk medegedeeld. 
 
Artikel 88 (84) 
Alle leden van den Raad, alsmede de leden der gemeente, die bij het vaststellen van den aanslag 
van advies hebben gediend, zijn ten opzichte van het verhandelde, zowel bij het opmaken als het 
vaststellen der aanslagen, tot geheimhouding verplicht. 
 
Artikel 89 (vervallen) 
 
 HOOFDSTUK VI 
 
 Van de invordering der Kerkelijke Inkomsten. 
 
Artikel 90 (86) 
De Kerkelijke inkomsten worden geïnd op dezelfde wijze als thans het geval is, zolang door den 
Raad te dien opzichte geen andere bepalingen worden gemaakt. 
 
Artikel 91 (87) 
Het bedrag van elk van de in artikelen 81 bis, 81 ter, 81 quater en 83 bedoelde aanslagen is 
opeisbaar op de datum genoemd op het aanslagbiljet. Zowel het Dagelijks Bestuur als de 
Commissie van Financiën kunnen onder door hen te stellen voorwaarden betaling in termijnen 
toestaan. 
 
Het lid raakt van rechtswege in verzuim indien en voorzover geen volledige betaling heeft 
plaatsgevonden per de in de eerste volzin genoemde datum, danwel indien de ingevolge de tweede 
volzin vastgestelde termijnbetalingen niet tijdig of volledig worden nagekomen. 
  
Indien de aanslag ingevolge artt. 81 ter, 81 quater, 86 of 87 wordt verminderd, of het tweede lid van 
art. 82 toepasselijk is, wordt het teveel betaalde teruggegeven, zullende echter het teveel betaalde 
worden verrekend met hetgeen eventueel op andere aanslagen opeisbaar is. 
 
Artikel 92 (88) 
Wie met de betaling zijner Kerkelijke Bijdrage een jaar en drie maanden na afloop van het dienstjaar 
achter blijft, kan, onverminderd de rechtsvervolging, na voorafgegane aanmaning, door het 
Dagelijks Bestuur tijdelijk of definitief worden verstoken van de rechten aan zijn lidmaatschap 
verbonden, of van het genot en het gebruik van de instellingen der Hoofdsynagoge. 
Bedoelde schuldenaar kan evenmin tot lid van de Raad benoemd worden. 
Genoemde rechten kunnen niet worden ontnomen, indien de Commissie van Financiën zich 
hiertegen uitspreekt, nadat het betreffende lid op deze Commissie een beroep heeft gedaan. 
Van het genomen besluit des Dagelijks Bestuurs wordt den belanghebbende binnen acht dagen 
schriftelijk kennis gegeven.  
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De belanghebbende kan binnen veertien dagen na de ontvangst van dat besluit in hoger beroep 
komen bij de Raad, die daarover binnen twee maanden na het ingesteld beroep beslist. 
 
Artikel 93 (88 bis) 
Van hen, die hun lidmaatschap door opzegging hebben verloren, terwijl zij binnen deze gemeente 
gevestigd zijn gebleven, kan wanneer zij zich weder als lid aanmelden, voor de toelating een 
retributie worden gevorderd, door het Dagelijks Bestuur en de Commissie van Financiën te bepalen 
en ten hoogste gelijk aan de som van de aanslagen, die zij bij voortduring van het lidmaatschap 
verschuldigd zouden moeten zijn geweest gedurende den tijd waarin tengevolge van de opzegging 
het voldoen van de Kerkelijke Bijdrage niet van hen kon worden geëist. Bij de berekening van deze 
som zijn de termijnen, als bedoeld in art. 81 quater, niet van toepassing.  
 
Een op overeenkomstige wijze te bepalen retributie kan worden gevorderd: 
a. bij hernieuwde vestiging alhier van hen, wier vroeger lidmaatschap door vertrek was geëindigd, 

behoudens wanneer zij hier te lande gevestigd zijn geweest en, zolang zij elders woonachtig 
waren, hebben voldaan aan de verplichtingen, die voortvloeiden uit het lidmaatschap van de 
Nederlands-Israëlietische Gemeente van hun woonplaats; 

b. van hen, die in het genot van de lidmaatschapsrechten wensen te worden gesteld, nadat zij, 
ofschoon alhier gevestigd zijnde, uitdrukkelijk of stilzwijgend hadden te kennen gegeven, dat zij 
geen lid wensten te zijn. 

 
In afwijking van het bovenstaande, kan door het Dagelijks Bestuur en de Commissie van Financiën 
bepaald worden dat, in plaats van de in dit artikel genoemde retributie, een eenmalig vast te stellen 
opslag op de Kerkelijke Bijdrage, gedurende een eenmalig vast te stellen periode, zal gelden. 
 
 HOOFDSTUK VII 
 
 Van de Instellingen der Hoofdsynagoge. 
 
 Afdeling I 
 
 Van de Zitplaatsen. 
 
Artikel 94 (89) 
Bij Verordening van den Raad worden geregeld de bepalingen omtrent de verhuring van de 
zitplaatsen in de Synagogen der gemeente, de overschrijving van het eigendomsrecht op de 
zitplaatsen der Grote Synagoge, het in beheer nemen van zitplaatsen, en de rechten en verplichtin-
gen aan de huur of aan het eigendomsrecht van een zitplaats verbonden. 
 
 Afdeling II 
 
 Van de Godsdienstige Baden. 
 
Artikel 95 (91) 
De godsdienstige baden staan, voor zover het administratief beheer betreft, onder het toezicht des 
Dagelijks Bestuurders, of van eene door dit Bestuur uit of buiten zijn midden daartoe benoemde 
commissie, en wat het geestelijk belang aangaat, onder dat van den Opperrabbijn of die hem 
vervangt. 
 
 Afdeling III 
 
 Van de Huwelijksinzegening. 
 
Artikel 96 (92) 
De erkenning der huwelijksinzegeningen geschiedt op de bij de kerkgenootschappelijke Verorde-
ningen ter zake voorgeschreven wijze. 
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Artikel 97 (93) 
De vereisten om tot de kerkelijke inzegening toegelaten te worden, de bevoegdheid om huwelijken 
kerkelijk in te zegenen, en de wijze, waarop zulks plaats heeft, de daarvoor aan de gemeente te 
betalen inzegengelden, alsmede hetgeen betaald moet worden voor huwelijken binnen het gebied 
der gemeente burgerlijk voltrokken, doch elders kerkelijk ingezegend, worden bij Verordening van 
den Raad geregeld. 
 
Artikel 98 (94) vervallen 
 
Artikel 99 (95) vervallen 
 
 HOOFDSTUK VIII 
 
 Van de Begraving, de Begraafplaatsen en Begraafgelden. 
 
Artikel 100 (96) 
De bemoeiingen der Hoofdsynagoge met de lijkstaatsiën en de teraardebestellingen, het toezicht op 
de begraafplaatsen, het verlenen van gedistingeerde grafsteden, de retributiën voor begravingen, 
aankoop van grafruimten, plaatsen en onderhouden van zerken, monumenten en hekken, het tarief 
voor stutpalen, funderingen en dergelijke worden bij Verordening van den Raad geregeld. 
 
 HOOFDSTUK IX 
 
 Van de Instellingen van Weldadigheid en Pieuse Genootschappen. 
 
Artikel 101 (97) 
De betrekking der gemeente tot de Israëlietische instellingen van weldadigheid en pieuse gestichten 
blijft op de bestaanden voet voortduren, totdat door den Raad daarin wijziging wordt gebracht. 
 
 HOOFDSTUK X 
 
 Van het Godsdienstonderwijs en het Jeugdwerk. 
 
Artikel 102 (98) 
De zorg voor het verbreiden van Joodse kennis, waaronder de zorg voor het godsdienstonderwijs 
binnen de Gemeente, behoort tot de bemoeiingen van de Raad. 
Namens de Raad is het Dagelijks Bestuur belast met de regeling hiervan en het toezicht hierop, 
daarin bijgestaan door een Commissie, als bedoeld in art. 34 bis, die de naam draagt van: 
Commissie van bijstand voor het Onderwijs.  
De regeling van en het toezicht op het godsdienstonderwijs, voor zoveel dit uit de kas der 
Hoofdsynagoge wordt bekostigd of gesubsidieerd, wordt bij Verordening van de Raad geregeld. 
 
Artikel 102 bis 
De zorg voor het jeugdwerk binnen de Gemeente behoort tot de bemoeiingen van de Raad. 
Namens de Raad is het Dagelijks Bestuur belast met de uitvoering hiervan. 
 
Artikel 103 (98 bis) 
Aan alhier gevestigde instellingen voor Bijzonder Middelbaar Onderwijs en Voorbereidend Hoger 
Onderwijs kan in verband met de daar verstrekte godsdienstige opleiding en met inachtneming van 
het in art. 35 (32) van dit Reglement bepaalde, subsidie worden verleend. 
 
 HOOFDSTUK XI 
 
 Van het Rabbinaat. 
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Artikel 104 (99) 
De verzorging der godsdienstige belangen der Hoofdsynagoge is binnen de grenzen, aangegeven 
in de navolgende artikelen en in het reglement voor het Synagogaal ressort Amsterdam, opgedra-
gen aan het Rabbinaat. 
 
Artikel 105 (100) 
Het Rabbinaat wordt gevormd door den opperrabbijn, Rabbijnen en, indien nodig, adjunct-Rabbij-
nen.  
De Rabbijnen en adjunct-Rabbijnen staan den Opperrabbijn in diens ambtsverrichtingen bij. 
 
Artikel 106 (101) 
Bij ontstentenis of verhindering van den Opperrabbijn gaat diens bevoegdheid tijdelijk over op een 
der Rabbijnen naar rangorde van het aantal dienstjaren, met inachtneming van de schikkingen door 
de opperrabbijn te treffen. 
 
Artikel 107 (101 bis) 
De werkkring van den Opperrabbijn omvat de regeling en de leiding van, de voorlichting in en het 
toezicht op de godsdienstige aangelegenheden der gemeente, omschreven in art. 109 (101 quater).  
Voorts behoort tot zijn bemoeiing de godsdienstige en zedelijke verheffing van de leden der 
gemeente, mede door persoonlijke aanraking met hen, door het houden van predikatiën en 
voordrachten, het verrichten van herderlijken en socialen arbeid en voorts al datgene, wat strekken 
kan tot bevordering van Joods godsdienstig en geestelijk leven. 
 
Artikel 108 (101 ter) 
Zijn bemoeiingen met de godsdienstige aangelegenheden der gemeente strekken zich ook uit tot 
hare godsdienstige instellingen.  
Zijn bemoeiingen strekken zich ambtshalve niet uit tot godsdienstige aangelegenheden of 
instellingen, die niet vanwege of met behulp der Hoofdsynagoge worden verzorgd. 
Bij geschillen over de vraag of een aangelegenheid of instelling al dan niet valt onder zijn 
bemoeiingen, beslist, indien het geschil is ontstaan tussen den Opperrabbijn enerzijds en een 
college uit den Raad anderzijds, de Raad en indien het geschil is ontstaan tussen de Opperrabbijn 
en den Raad, een Commissie van arbiters, als bedoeld in art. 125 (112), 2e alinea, telkens na 
ingewonnen advies van een of meer Opperrabbijnen. Totdat een beslissing gevallen is, wordt het 
oordeel van den Opperrabbijn gevolgd, behoudens wanneer de Raad c.q. het bij het geschil 
betrokken college uit den Raad bij met redenen omklede uitspraak het tegendeel bepaalt. 
 
Artikel 109 (101 quater) 
De godsdienstige aangelegenheden in de vorige artikelen bedoeld, zijn: 
 
a. de eredienst, voor zover betreft liturgie en ritus; 
b. het inzegenen, erkennen en ontbinden van huwelijken; 
c. de opheffing van het leviraat; 
d. het aannemen van Geriem (proselyten); 
e. de door de gemeente ten behoeve van het godsdienstig leven harer leden te verzorgen 

belangen en instellingen als godsdienstige baden, Sabbathgrenzen enz. en kashroeth van 
vlees en gevogelte; 

f. de verzorging van het kashroeth, vallende buiten de bemoeiingen der gemeente, als de 
bereiding en de verkoop van genotmiddelen en het toezicht op de rituele geschiktheid van 
artikelen en voorwerpen voor het specifiek Joods leven benodigd; 

g. de besnijdenis; 
h. het godsdienstonderwijs door de gemeente bekostigd of gesubsidieerd, voor zoveel betreft 

leerplan en verstrekking van het onderwijs; 
i. het begrafeniswezen, voor zoveel betreft de rituele voorschriften daarbij in acht te nemen; 
j. alle andere zaken, die naar het oordeel van den Opperrabbijn bepaaldelijk van godsdienstigen 

aard zijn. 
 
Artikel 110 (101 quinquies) 
De bemoeiingen met de in het vorige artikel genoemde aangelegenheden omvatten tevens: 
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a. het toezicht op het godsdienstig en zedelijk gedrag, de geschiktheid uit ritueel oogpunt en het 
onderzoek naar de geschiktheid: 

 1. van kerkelijke ambtenaren en beambten voor den eredienst en de huwelijksinzegeningen, 
als predikanten, leraren, voorzangers, voorlezers, kosters, kerkelijke getuigen, toke'iem, 
soferiem, sjochetiem, scheelers, poorsers enz.; 

 2. van door hem tot het uitoefenen van het bedrijf van slager, poelier, afvalverkoper of 
andere bedrijven toegelaten personen; 

 3. van door hem als opzichter van het kashroeth aangewezen personen; 
b. het toezicht op het godsdienstig en zedelijk gedrag: 
 1. van godsdienstonderwijzers; 
 2. van ambtenaren en beambten ten dienste van het begrafeniswezen. 
 
De Opperrabbijn verleent brevetten van godsdienstvertrouwen. 
 
Artikel 111 (101 sexies) 
De Opperrabbijn is bevoegd ambtenaren en beambten als bedoeld in het vorige artikel sub a 1, en 
sub b 1, die naar zijn oordeel het godsdienstvertrouwen of hunne geschiktheid uit ritueel oogpunt 
hebben verloren, de verdere uitoefening van hunne taak te verbieden onder onverwijlde mededeling 
aan het Dagelijks Bestuur, dat gehoord zijn advies en met inachtneming van het bepaalde in art. 42 
(39), lid p en q van het reglement, over eventuele schorsing en ontslag een beslissing neemt.  
Ambtenaren en beambten in dienst van het begrafeniswezen kunnen door hem om de genoemde 
redenen aan het Dagelijks Bestuur tot schorsing en ontslag worden voorgedragen. De Opperrabbijn 
is bevoegd hun inmiddels de verdere uitoefening van hunne taak te verbieden. 
Moheliem kunnen door hem tot schorsing of tot intrekking van hunne akte van toelating worden 
voorgedragen aan het Dagelijks Bestuur, dat dan verder handelt overeenkomstig het bepaalde in 
art. 21 der Verordening no. 15 voor het Nederlands-Israëlietisch Kerkgenootschap.  
Brevetten uitgereikt aan de in het vorige artikel sub a 2 en 3 bedoelde personen of vergunningen 
verleend aan bedrijven, die artikelen onder zijn toezicht vervaardigen, kunnen door hem wegens de 
meergemelde redenen worden ingetrokken. 
 
Artikel 112 (101 septies) 
De voltrekking van huwelijksinzegeningen, de ontbinding van huwelijken en het aannemen en 
erkennen van Geriem (proselyten) kan door den Opperrabbijn alleen geschieden na verkregen 
toestemming van het Dagelijks Bestuur. 
 
Artikel 113 (101 octies) 
Van het verlenen van kerkelijke eretitels aan leden der gemeente, geeft de Opperrabbijn kennis aan 
het Dagelijks Bestuur. 
 
Artikel 114 (101 novies) 
De diensten van den Opperrabbijn ten behoeve van het kashroeth, kunnen door het Dagelijks 
Bestuur of de leden der gemeente alleen worden ingeroepen, wanneer het kashroethbelang ter 
plaatse daarmede gediend is. 
 
Artikel 115 (102) 
De regeling en verdeling van de rabbinale werkzaamheden onder de Rabbijnen en adjunct- 
Rabbijnen geschiedt door den Opperrabbijn.  
Deze geeft hiervan kennis aan het Dagelijks Bestuur. 
 
Artikel 116 (103) 
De leiding van en de verantwoordelijkheid voor den gang van zaken berust bij den Opperrabbijn. De 
opperrabbijn is bevoegd, onder zijne verantwoordelijkheid, het verrichten en de afdoening van 
zaken tot zijne bemoeiingen behorende, over te dragen aan een of meerdere Rabbijnen.  
Het Dagelijks Bestuur is bevoegd in overleg met den opperrabbijn gegradueerden met den rang van 
Moré aan te wijzen, om den Opperrabbijn in diens ambtsverrichtingen tijdelijk ten dienste te staan. 
 
Artikel 117 (104) 
De opperrabbijn doet een dagregister bijhouden van de Rabbinaatsverrichtingen. 
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Artikel 118 (105) 
Het Rabbinaat is dagelijks, op uren door den Opperrabbijn in overleg met het Dagelijks Bestuur te 
bepalen, op het Rabbinaatsbureau vertegenwoordigd ter behandeling van rabbinale aangelegenhe-
den. De zittingsuren worden door afkondiging in de Synagogen en door bekendmaking in een of 
meer Israëlietische weekbladen ter openbare kennis gebracht. 
In buitengewone spoedeisende gevallen kunnen leden der gemeente zich tot beantwoording van 
vragen het specifiek Joodse leven rakend, buiten de zittingsuren, ten huize van den Opperrabbijn of 
een der Rabbijnen c.q. adjunct-Rabbijnen vervoegen. 
 
Artikel 119 (106) 
Het aantal predikatiën in de Synagogen gedurende den loop van het jaar te houden, wordt door den 
Opperrabbijn in overleg met het Dagelijks Bestuur, vóór het Paasfeest vastgesteld. Behalve de 
gewone predikatiën wordt door den Opperrabbijn op den Sabbath vóór het Paasfeest en op de 
Sabbath vóór den Grote Verzoendag, bij voorkeur ter Grote Synagoge, een halachische voordracht 
gehouden. 
 
Artikel 120 (107) 
De Opperrabbijn heeft standplaats ter Grote Synagoge.  
De Rabbijnen en adjunct-Rabbijnen hebben standplaats in de Synagogen door den Opperrabbijn in 
overleg met het Dagelijks Bestuur aan te wijzen. Zij zijn, tenzij hunne tegenwoordigheid elders wordt 
vereist, in den regel aanwezig bij de godsdienstoefeningen ter Synagoge, waar zij standplaats 
hebben. 
 
Artikel 121 (108) 
Bij geschil van niet-godsdienstigen aard tussen den Opperrabbijn en een of meerdere der 
Rabbijnen, hebben beide partijen het recht zich met schriftelijke memorie te wenden tot het 
Dagelijks Bestuur, dat, partijen zo nodig gehoord, beslist. Van deze beslissing bestaat hoger beroep 
op den Raad. 
 
Artikel 122 (109) 
De Opperrabbijn mag geen ander ambt bekleden met uitzondering van dat van hoofd van het 
lerarencollege van het Beth-Hammidrasch.  
De Rabbijnen mogen met uitzondering van de betrekking van leraar van het Beth-Hammidrasch 
geen ander bezoldigd ambt bekleden, zonder toestemming van den Raad, na pre-advies van het 
Dagelijks Bestuur en den Opperrabbijn gehoord.  
De adjunct-Rabbijnen mogen met uitzondering van de betrekking van leraar van het Beth-Hammi-
drasch geen ander bezoldigd ambt bekleden zonder toestemming van het Dagelijks Bestuur, den 
Opperrabbijn gehoord. 
 
Artikel 123 (110) 
De Opperrabbijn geniet jaarlijks eene vacantie tenminste van een maand en ten hoogste van twee 
maanden op een tijdstip door het Dagelijks Bestuur in overleg met hem vast te stellen. 
Langer dan een dag en voor minder dan acht dagen de stad wensende te verlaten, behoeft hij de 
toestemming van den Voorzitter van het Dagelijks Bestuur, voor langere termijn de toestemming 
van dit bestuur.  
Vóór zijn verlof licht hij zo nodig de hem vervangende Rabbijn in betreffende den stand der lopende 
zaken. 
 
Artikel 124 (111) 
De Rabbijnen genieten jaarlijks eene vacantie van een maand, de adjunct-Rabbijnen eene vacantie 
van drie weken.  
Indien een der Rabbijnen of adjunct-Rabbijnen de stad voor langer dan een dag ten behoeve van 
ambtsverrichtingen moet verlaten, geeft de Opperrabbijn daarvan kennis aan den Voorzitter van het 
Dagelijks Bestuur. 
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Wenst hij de stad, niet voor ambtsverrichtingen, te verlaten voor langer dan een dag en voor minder 
dan veertien dagen, dan behoeft hij daartoe de toestemming van den Voorzitter van het Dagelijks 
Bestuur, voor langer dan veertien dagen de toestemming van het Dagelijks Bestuur, in beide 
gevallen den Opperrabbijn gehoord. 
 
Artikel 125 (112) 
Wijzigingen van artt. 104 (99) tot 124 (111) worden door den Raad niet vastgesteld dan op 
pre-advies van het Dagelijks Bestuur en den Opperrabbijn gehoord.  
Heeft de Opperrabbijn bezwaar tegen de aangenomen wijziging, dan heeft hij beroep te zijner keuze 
op de Permanente Commissie tot de Algemene Zaken van het Nederlands-Israëlietisch 
Kerkgenootschap of op de in art. 60 van het Reglement betreffende de inrichting en het bestuur van 
het Nederlands-Israëlietisch Kerkgenootschap bedoelde Commissie van Arbitrage. Het instellen van 
het beroep stuit het inwerkingtreden der wijziging. 
 
 HOOFDSTUK XII 
 
 Van de Ceremoniële Orde in de Synagogen. 
 
Artikel 126 (113) 
Aan het Dagelijks Bestuur is opgedragen de handhaving der ceremoniële orde in de respectieve 
Synagogen, zodanig als zulks bij het thans bestaande REGLEMENT VAN CEREMONIËLE ORDE 
is vastgesteld, totdat daarin door den Raad wijziging wordt gebracht.  
Die wijziging geschiedt op voordracht van het Dagelijks Bestuur en voorzoverre die godsdienstige 
voorschriften betreft, in overleg en met goedkeuring van den opperrabbijn, of die hem vervangt. 
 
 HOOFDSTUK XIII (XII bis) 
 
 Van het Ambtenarenrecht. 
 
Artikel 127 (113 bis) 
De ambtenaren worden omtrent hunne arbeidsvoorwaarden, hetzij persoonlijk, hetzij door middel 
van uit de groep waartoe meerdere ambtenaren behoren, door dezen zelf aangewezen vertegen-
woordigers gehoord, volgens door den Raad vast te stellen regelen. Deze stelt ook regelen vast 
omtrent de behandeling van ambtenaarsgeschillen. 
 
 HOOFDSTUK XIV 
 
 Van veranderingen in dit Reglement. 
 
Artikel 128 (114) 
De Raad is bevoegd veranderingen in dit Reglement en in het Kiesreglement te brengen. Tot het 
besluit daartoe wordt vereist:  
a. dat het voorstel tot verandering door een commissie uit de Raad van ten minste vijf leden wordt 

onderzocht;  
b. dat het door die commissie daarover uitgebrachte rapport met het voorstel zelf gedurende ten 

minste veertien dagen ter lezing voor de Raadsleden, ter Secretarie wordt nedergelegd; 
c. dat ten minste 16 leden van de Raad voor het voorstel stemmen. 
 
Artikel 129 (115) 
Dit besluit wordt binnen één maand ter kennis gebracht van de leden der Hoofdsynagoge op de 
wijze, als bij art. 130 (116) bepaald. 
 
 HOOFDSTUK XV 
 
 Slotbepalingen. 
 
Artikel 130 (116) 
Geen Raadsbesluit treedt in werking dan na behoorlijke afkondiging. 
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Deze afkondiging geschiedt middels aankondiging in de Synagogen en middels aankondiging in de 
overige gebruikelijke media, waarmee de NIHS met haar leden communiceert, dat - en waarover - 
een Raadsbesluit is genomen. De feitelijke tekst van het Raadsbesluit en een up-to-date exemplaar 
van de Reglementen is voor elk lid opvraagbaar. 
 
Artikel 131 (117) 
Elke verordening treedt, als zij geen ander tijdstip aanwijst, in werking op de achtste dag na die 
aankondiging. 
 
 Overgangsbepalingen. 
 
Artikel 132 (118) 
Alle voor de Hoofdsynagoge bestaande verordeningen van algemene of huishoudelijke aard, en 
waarin bij dit Reglement niet of niet anders is voorzien, blijven in stand totdat zij door andere zijn 
vervangen. 
 
Artikel 133 (119) 
Zij, die bij de invoering van dit Reglement leden der Hoofdsynagoge zijn, blijven in het genot der 
rechten aan hun lidmaatschap verbonden, en onderworpen aan de bepalingen der kerkelijke 
verordeningen. 
 
Artikel 134 (120) 
Zij, die bij de invoering van dit Reglement geïmmatriculeerd zijn, mitsgaders hun wettelijke partners, 
ongehuwde zonen en dochters, of hun weduwen, blijven, op de voet der bestaande verordeningen, 
in het genot der immatriculatierechten, zonder verdere inkoop. 
 
Artikel 135 (121) 
Zij, die bij de invoering van dit Reglement geïmmatriculeerd, doch niet binnen deze gemeente 
woonachtig zijn, behouden hun voorrechten op de voet der bestaande bepalingen. 
 
Artikel 135 bis 
De eerstvolgende periodieke aftreding van de leden van de Raad heeft plaats op 1 mei van 
hetzelfde jaar als de verkiezingen van de Kerkeraad 
 
Artikel 135 ter 
Zolang het Koninklijk Besluit van 20 oktober 1944 houdende vaststelling van het besluit Vijandelijk 
Vermogen (E 133) van kracht is, vormt het vallen uitsluitend uit hoofde van het niet bezitten van de 
Nederlandse nationaliteit op zichzelf een belemmering om tot lid van de Raad te worden gekozen. 
 
Artikel 135 quater 
Voor zoveel betreft de definitieve aanslag in de Kerkelijke Bijdrage over de jaren 1946, 1947 en 
1948 wordt in afwijking van het bepaalde in art. 80, alinea 4, bepaald, dat, wanneer de vereiste 
fiscale gegevens niet kunnen worden verkregen, de aanslag ambtshalve geschiedt uiterlijk in de 
maand December van het vijfde kalenderjaar, volgende op het dienstjaar. 
Alle bovengenoemde overgangsbepalingen (Artikel 132 t/m Artikel 135 quater) komen te vervallen 
vanwege het ontbreken van verdere relevantie 
 
Artikel 136 (122) Slotbepaling 
Afdrukken van dit Reglement worden door het Dagelijks Bestuur ter kennisgeving gezonden aan de 
Permanente Commissie tot de Algemene Zaken van het Nederlands-Israëlietisch Kerkgenootschap. 
 
n o t e n 
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1) Het Reglement der Hoofdsynagoge is vastgesteld den 30 December 1861 en gewijzigd bij 
besluiten van de Raad van 12 november 1863, no. 104; 17 december 1863, no. 141; 8 juni 
1865, no. 48; 8 maart 1866, nos. 11 en 12; 15 april 1867, no. 15; 23 mei 1870, no.37; 15 
september 1873, no.62; 26 januari 1874, no.15; 30 november 1874, no. 111; 15 maart 1875, 
nos.13 en 15; 15 juni 1875, no.59; 7 juni 1877, no.20; 13 september 1877, no.37; 1 october 
1877, nos. 48 en 49; 24 october 1878, no.84; 23 juni 1879, no.51; 26 mei 1881, no.25; 6 
november 1882, no.109; 6 mei 1886, no.36; 5 februari 1891, no.10; 29 mei 1893, no.36; 23 
november 1896, no.61; 28 juni 1900, no.65; 8 mei 1902, no.65; 5 juli 1904, no.66; 15 maart 
1906, no.34; 23 october 1906, no.119; 11 februari 1907, no.8; 10 juni 1907, no.34; 13 april 
1908, no.25; 10 mei 1909, no.27; 23 januari 1911, no.5; 6 maart 1911, nos.33,34 en 35; 30 
april 1917, no.86; 7 mei 1918 , no.103; 14 juli 1919, no.133; 3 november 1919, no.165; 10 
februari 1920, no.44; 20 juni 1922, no.53; 14 februari 1923, no.12; 23 september 1924, 
nos.76/78; 24 maart 1925, no.36; 27 januari 1926, no.34; 18 februari 1926, no.59; 14 februari 
1927, no.18; 12 december 1928, no.128; 25 juni 1929, no.60; 4 november 1930, no.86; 23 
december 1936, no.122; 25 mei 1937, no. 42; 20 juni 1938 no.56; 20 maart 1940, no.9; 30 juni 
1940, no.32; 28 december 1941, no. 104; 7 februari 1943, nos.7/8; 31 december 1947, no.220; 
19 mei 1948, nos.28 en 36a; 30 november 1949, nos.158 en 160; 28 mei 1953, nos.20 en 22; 
11 juni 1953, no.35; 13 october 1953, nos. 70,71,72 en 73; 10 juni 1954; 1 april 1958; 26 
januari 1960; 31 mei 1961; 19 januari 1966; 27 april 1966; 9 maart 1967; 25 januari 1968; 28 
april 1969; 12 februari 1970; 21 mei 1970; 1 maart 1972; 28 februari 1973; 20 september 1973; 
4 februari 1976; 3 februari 1977; 21 november 1977; 3 juli 1979; 17 januari 1985; 21 november 
1991; 15 februari 1994; 19 mei 1994; 6 juli 1995; 18 december 2000; 24 februari 2005; 14 april 
2005, 18 december 2008 en 22 januari 2009; 

 
2) Deze uitgave is een overdruk van de uitgave der Reglementen en Verordeningen A°.1943. Bij 

deze overdruk is dezelfde spelling gebruikt. De sedert 1947 vastgestelde Verordeningen van 
de Raad tot wijziging resp. aanvulling van het Reglement zijn in de "nieuwe" spelling in deze 
overdruk zijn opgenomen. 

 
De nummering van de artikelen is overeenkomstig de nummering van de uitgave der Reglementen 
en Verordeningen A°.1943 gewijzigd in overeenstemming met de sedertdien genomen besluiten tot 
wijziging van het Reglement. 
 
De achter de artikelnummers tussen haakjes geplaatste cijfers zijn de nummers der corresponde-
rende artikelen van de uitgave der Reglementen en Verordeningen A°.1924. 
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 ALFABETISCH REGISTER op het REGLEMENT VAN DE 
 NEDERLANDS-ISRAELIETISCHE HOOFDSYNAGOGE te AMSTERDAM. 
 
 
 De cijfers zijn de nummers van de artikelen, 
 
 betekenis  der afkortingen: 
 
 C.v.A.  =  Commissie voor het Armwezen en de Sociale Voorzorg 
 C.v.F.  =  Commissie van Financiën 
 NIHS.  =  Nederlands Israëlietische Hoofdsynagoge te Amsterdam 
 K.B.  = Dagelijks Bestuur 
 K.R.  =  Raad 
 NIISA.  =  Nederlands Israëlietische Instelling voor Sociale Arbeid 
 O.R.  =  Opperrabbijn. 
 
 
 
Aanbeveling bij benoeming leden NIISA 62 
Aankondiging intrekking rechten lidmaatschap 92 
Aan- en bloedverwantschap Verboden graad van / leden C.v.F.   53 
 Verboden graad van / leden K.B. 36 
 Verboden graad van / leden K.R. 20, 21 
Aanvaarding van  administratie en executie   44 
 benoeming als lid C.v.F.      53 
     als lid K.B.  37, 38, 40 
     als lid K.R. 16, 18, 32 
 bij benoeming  in twee vacaturen 16 
      als Kerkvoogd  57, 58 
Accountantscontrole 34, 49, 75 
Advies aan bevoegde autoriteiten 42 
Afkondiging van besluiten 42 
Aftreding Leden C.v.F. 53 
 Leden K.B. 39, 47,  51 
 Leden K.R. 15, 18, 23 bis, 135 bis 
 Lid K.R., benoemd in tussentijdse vacature 24 
 Kerkvoogden 57, 58 
 Leden NIISA 62 
Ambtenaren Benoeming 42, 54 
 Cauties van / 42 
 Instructies 42 
 Ontslag 42 
 Recht 127 
 Schorsing 42 
 Toezicht op / 42 
 Toezicht op gedrag kerkelijke / 110 
Armwezen Commissie voor het /, zie onder Commissie 
 Toezicht op / 42 
 Taakverdeling op gebied van / en opdracht NIISA 61 
 Toezicht gesubsidieerde verenigingen van Sociale Voorzor 69 
Assurantie van eigendommen 42 
Bad Zorg voor kerkelijk / 95, 109 
Beambten, zie onder ambtenaren 
Begrafeniswezen Zorg voor het / 42, 100, 109 
 register van sterfgevallen 42 
Begroting der NIHS 42, 70-72, 76 
 van de NIISA 64, 65, 68 
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 van gesubsidieerde instellingen 35 
Beheer der NIHS  13, 34 
 der gelden 42 
 verantwoording / K.B. 49, 73-75 
Benoeming ambtenaren en beambten 42, 54 
 leden C.v.A. 63 
   C.v.F. 52 
   K.B. 36 
   K.R. 14, 15 
   NIISA 62 
   Kerkvoogden 56-58 
   plaatsvervangende leden K.B. 36 
 Voorzitter en onder-Voorzitter K.R. 25 
Benoembaarheid tot lid K.R. 19 
 Kerkvoogd 56 
Besnijdenis toezicht op /  109 
 toezicht op Moheliem 42, 111 
Bestuur en huishouding der NIHS 34 
Betalingen    42 
Bevoegdheden en Taak C.v.A. 62-65 
 C.v.F. 55 
 K.B. 42-45 
 K.R. 13, 34 
 Kerkvoogden 59, 60 
 NIISA 61 
 O.R. 107-113 
Brevetten van godsdienstvertrouwen 110, 111 
Bezwaarschriften tegen aanslagen in de Kerkelijke Bijdrage 55, 86 
 idem in hoger beroep 86, 87 
Boete bij niet-aanvaarding  functies 32, 40 
 lidmaatschap C.v.F. 53 
 lidmaatschap K.B.  38, 47, 48 
 benoeming tot Kerkvoogd 58 
 voor hen, die na lidmaatschap te hebben opgezegd of  
 elders te hebben vertoeft, weder lid der NIHS worden  93 
Ceremoniële orde 34, 126 
Chalietsa 109 
Commissie niet aanvaarden 32 
 van Bijstand  34 bis 
Commissie van Bijstand voor het Armwezen en de Sociale Voorzorg Samenstelling 63 
 voor het Armwezen, taak en bevoegdheden 62-65 
Commissie voor het Onderwijs en Jeugdwerk 102 
Commissie van Financiën Aanvaarding lidmaatschap 53 
 Advies / i.z. rechtsgedingen inzake aanslagen in de  
 Kerkelijke Bijdrage 43 
 Aftreding leden / 53 
 Ambtenaren en beambten van / 54 
 Herkiesbaarheid leden / 53 
 Lid K.B. tekent geen financiële stukken 53 
 Reglement van Orde van vergaderingen van / 53 
 Samenstelling / 52 
 Taak / 55, 76-89 
 Verboden graden van bloed- en aanverwantschap 53 
Dadingen inzake diverse vorderingen 55 
Dagelijks Bestuur NIHS  36-51 
Echtscheidingen Register 42 
 Voltrekking 109, 112 
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Eredienst Bemoeiingen O.R. met / 109 
 Bemoeiingen K.R. en K.B. / 34, 126 
Financiën Beschikking over gelden 48 bis 
 Beheer /  42 
 Bewaren van / 42 
 Commissie van /, zie onder Commissie 
 Controle / der NIHS 34, 49, 73 
 Controle / gesubsidieerde instellingen 35 
 Lid Cie. van / tevens lid K.B. tekent geen bescheiden  
 betreffende / 53 
Gebied NIHS     1 
Geheimhouding van onderwerpen 33, 88 
Geldelijk beheer   42 
Geloofsbrieven leden Raad 16, 17 
Geschillen tussen O.R. en Rabbijnen 121 
 i.z. bezwaar O.R. tegen wijziging van diens taak en bevoegd- 
 heden 125 
Getuigschriften Het afgeven van 45 
Godsdienstonderwijs Zorg voor het / 102, 109 
 Subsidiëring van / en toezicht op dat / 102, 103, 109 
Honorair lidmaatschap  9 
Hoofdsynagoge N.I. inzake Beheer 13, 34 
 Bestuur en Huishouding / 34 
 Omschrijving gebied / 1 
Huwelijken  Inzegening en erkenning van inzegening van / 96,97, 109, 112 
 Ontbinding van / 109, 112 
 Register van /  42 
Inning vorderingen   42, 90 
Instelling der NIHS Begrafeniswezen 42, 100 
 Godsdienstige Baden 95 
 Godsdienstonderwijs 102, 109 
 Huwelijksinzegeningen 96, 97 
 Instellingen van Weldadigheid 101 
 Pieuse Genootschappen 101 
 Zitplaatsen 94 
 Genot van / voor hen, die tijdelijk alhier vertoeven 11 
 Versteking van genot van / wegens schuld 92 
Instructies voor ambtenaren en beambten 42, 54 
Jeugdwerk Zorg voor het / 102 
Kasjroeth    109, 110, 114 
Dagelijks Bestuur Aanvaarding lidmaatschap 37, 38 
 Aftreding leden 39, 47, 51 
 Decharge voor / 75 
 Herkiesbaarheid leden  47 
 Plaatsvervangende leden  36 
 Reglement van orde voor vergaderingen 46 
 Samenstelling  36 
 Taak   42-45 
Dagelijks Bestuur Verantwoording beheer  49, 70-75 
 Verboden graad van bloed- en aanverwantschap 36 
 Verzuim vergaderingen 48 
 Voorzitter   25 
 Zittingsperiode  36 
Kerkelijk Bad Zorg voor het / 95, 109 
Kerkelijke Bijdrage Aangeslagenen in de / 78 
 Ambtshalve aanslagen in de / 83, 85 
 Basis voor aanslagen in de / 80 
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 Bedrag der aanslag 77, 79, 80 bis, 80 ter, 80 quater 
 Bezwaarschriften 55, 86, 91 
 Bezwaarschriften in hoger beroep  86, 87, 91 
 Dadingen inzake /  55 
 Voorlopige aanslagen in de /  80 bis 
 Aanvullende aanslagen in de /  80 ter 
 Definitieve aanslagen in de / 80 quater, 135 quater 
 Inning   42, 90 
 Opeisbaarheid  91 
 Rechtsgedingen betreffende /  43, 55 
 Tabel bevattende bedragen van aanslagen 79 
 Vaststelling aanslagen 55, 76-85, 88, 89 
 Voorlopige aanslagen  80 
Raad Aanvaarding lidmaatschap 16, 18, 32 
 Aftreding leden  15, 18, 23 bis, 24 
 Beheer NIHS opgedragen aan / 13, 34 
 Bevoegdheden en macht 13, 34, 35, 43 
 Geheime Vergaderingen en geheimhouding stukken 33 
 Macht van de / 13, 34, 35, 43 
 Onderzoek geloofsbrieven 17 
 Onverenigbaarheid van functies leden 18, 22, 27, 28 
 Openbaarheid vergaderingen en stukken 33 
 Quorum voor de vergaderingen van de / 26 
 Reglement van Orde voor de vergaderingen van / 33 
 Samenstelling / 14 
 Stemming in de vergaderingen van de / 29, 30 
 Vacaturen in de / 18, 23, 23 bis, 24 
 Verboden graad van bloed- en aanverwantschap leden  20, 21 
 Vereisten voor lidmaatschap / 19, 135 ter 
 Vergadering van 25, 29-31, 33 
 Verkiezing leden  14, 15 
 Verlies lidmaatschap 18, 20, 21, 22, 23, 31 
 Verzuim vergaderingen  31 
 Voorzitter en onder-Voorzitter 25 
 Zittingsperiode 14 
Kerkvoogden Benoeming   56-58 
 Regeling functies 59 
 Taak   60 
Kiesreglement  14, 18 
Lidmaatschap Beëindiging / 2, 12, 93 
 Boete voor hen, die na opzegging / of na verblijf elders  
 weder lid worden 93 
 Honorair / 9 
 Omschrijving begrip / 2 
 Verlies / K.R. 18, 20-23, 31 
 Versteking van rechten verbonden aan / NIHS 92 
Moheliem Toezicht op /  42, 111 
N.I.I.S.A. Begroting van / 64, 65, 68 
 Samenstelling van / 62 
 Subsidie aan / 67, 68 
 Taak /  61 
 Verantwoording af te leggen door / 63-65 
 Verslag uit te brengen door / 66 
Omschrijving  Begrip lidmaatschap 2 
 Gebied NIHS 1 
Onder-Voorzitter Raad 25 
Onderwijs Zorg voor het / 102, 109 
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 Subsidiëring van / en toezicht op 102, 103, 109 
Ontslag Ambtenaren en beambten 42, 54 
 Kerkvoogden  58 
 leden Raad 18, 23 bis, 135 bis 
 leden C.v.F.  53 
 leden K.B.  39, 47, 51 
Onverenigbaarheid van  functies leden K.R. 18, 22, 27, 28 
 functies leden Rabbinaat 122 
Openbaarheid van vergaderingen en stukken K.R. 33 
Opperrabbijn,  zie Rabbinaat 
Opzegging lidmaatschap  2, 12, 93 
Orde der Vergaderingen C.v.F.  53 
 K.B. 46 
 K.R. 29, 30, 31, 32, 33 
Overgang andere godsdienst 12 
Periodieke aftreding C.v.F. 52 
 K.B. 36, 47, 51 
 K.R. 15, 25, 135 bis 
 Eerste zitting K.R. na / 25 
Pieuse Genootschappen  101 
Plaatsvervangende leden K.B. 36 
Predikatiën  119 
Proces-verbaal verkiezing leden K.R. 16 
Proselyten (Geriem)  Aannemen van / 109, 112 
Quorum voor de vergaderingen van de K.R. 26 
Rabbinaat Assistentie /  116 
 Dagregister werkzaamheden 117 
 Geschillen  121, 125 
 Leiding van en verantwoordelijkheid voor 116 
 Onverenigbaarheid van functies 122 
 Predikatiën  119 
 Samenstelling 104-106, 125 
 Standplaats leden / 120 
 Taak, bemoeiingen en bevoegdheden O.R. 107-113 
 Verdeling werkzaamheden 115 
 Wijziging taak en bevoegdheden O.R. 107-113 
 Vacantie leden 123, 124 
 Verdeling werkzaamheden 115 
 Wijziging taak en bevoegdheden O.R. 125 
 Zittingsuren  118 
Rechtsgedingen  43, 55 
Registers Bijhouden van diverse 42 
Reglement Beschikbaarstelling exemplaren / 136 
 Ceremoniële Orde 126 
 Van orde voor de vergaderingen van de K.R. 33 
        het K.B. 46 
        de C.v.F. 53 
 Wijziging  128-130-131 
Rekening en Verantwoording der NIHS 73-75 
 van de NIISA 65 
 van gesubsidieerde instellingen 35 
Retributie Honorair lidmaatschap 9 
 Te voldoen door hen die na opzegging van lidmaatschap of na 
 terugkeer van elders weer lid worden 93 
Sabbathgrenzen  109 
Schorsing van ambtenaren en beambten 42, 54, 111 
Sociale Voorzorg, zie Armwezen 
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Standplaatsen leden Rabbinaat 120 
Stemmingen in de vergaderingen van de K.R. 29, 30 
Subsidie Voor NIISA  67, 68 
 Toezicht op gesubsidieerde instellingen 42, 69, 102, 103, 109 
 Voorwaarde voor verlening / 35 
Synagogen Ceremoniële orde ter / 34, 126 
 Eredienst  109 
 Kerkvoogden ter / 56-60 
 Predikatiën ter/  119 
 Standplaats Rabbijnen ter / 120 
 Zitplaatsen ter / 94 
Taak en Bevoegdheden C.v.A. 62-65 
 C.v.F. 55 
 K.B. 42-45 
 K.R. 13, 34 
 Kerkvoogden 59, 60 
 NIISA 61 
 O.R. 107-113 
Transigeren i.z. diverse Vorderingen 55 
Tussentijdse Vacaturen in  C.v.F. 53 
 K.B. 39, 51 
 K.R. 18, 23, 23 bis, 24 
 NIISA 62 
Uitkoop  Te betalen bij niet-aanvaarding functies 32, 40 
 idem bij niet-aanvaarding lidmaatschap C.v.F. 53 
 K.B. 38, 47, 48 
 benoeming tot Kerkvoogd 58 
Uitvoeren besluiten  42 
Vacature Voorziening in / C.v.F.  53 
     / K.B.  39, 47, 51 
     / K.R.   18, 23, 24 
     / NIISA  62 
     / Kerkvoogden  58 
Verantwoording door K.B. inzake beheer 49 
 door NIISA  63-65 
Verboden graad van bloedverwantschap 20, 21, 36, 53 
 vereniging van functies leden K.R. 22, 27, 28 
 leden Rabbinaat 122 
Vergadering Bijeenroeping eerste /  25 
 Geheime / K.R. 33 
 Openbare / K.R. 33 
 Reglement van Orde voor de / C.v.F. 53 
 idem K.B. 46 
 idem K.R. 33 
 stemming in vergadering K.R. 29, 30 
 verzuim / K.B. 48 
 verzuim / K.R. 31 
Verordeningen Ambtenarenrecht  127 
 Bestaande / 132 
 Godsdienstonderwijs 102 
 Huwelijksinzegeningen 97 
 Inwerkingtreding / 130, 131 
 Lijkstaatsiën 100 
 Zitplaatsen 94 
Verslag Driemaandelijks financieel / 49 
 Van de toestand van de NIHS 50, 66 
 Van NIISA 66 
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Verzuim Vergaderingen K.B. 48 
 Vergaderingen K.R. 31 
Voorzitter Van het K.B. 25 
 Van de K.R. 25 
 Vervanging / K.R. 25 
Zitplaatsen Verhuur van / 94 
 Ter Grote Synagoge 42, 94 
Zittingsperiode  Eerste vergadering in / 25 
 leden C.v.F. 52 
 K.B.  36, 47 
 K.R.  14 
 tussentijds benoemde leden K.R. 24 
Zwagerschap  Verboden graden van / 20, 21, 36, 53 
 
 


