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Bahá’í-gemeenschap Nederland 
 

Herkomst en structuur 
 

 

 

Bahá’í-geloof 
Het Bahá’í-geloof is een godsdienst die in het midden van de 19e eeuw werd 

gesticht door Bahá’u’lláh (Arabisch voor: Heerlijkheid van God). Het woord 

bahá’í komt van bahá (heerlijkheid) en wordt ook gebruikt om een volgeling 

van Bahá’u’lláh aan te duiden. Het Bahá’í-geloof is een universele openba-

ringsreligie; de Boodschap van Bahá’u’lláh is gericht tot de gehele mensheid. 

 

Bahá’u’lláh leert dat het wezen van God het begrip van al het geschapene te 

boven gaat, derhalve voor de mens onkenbaar is en dat er geen rechtstreekse 

omgang met Hem bestaat. De mens kan zijn Schepper en daarmee zijn be-

stemming leren kennen door de openbaringen van de door God gezonden 

Boodschappers of Manifestaties. Zij zijn de volmaakte Spiegels van de gena-

degaven en eigenschappen van God. In hen heeft Hij zich geopenbaard. 

 

Fundamentele beginselen in de verkondiging van Bahá’u’lláh zijn, dat reli-

gieuze waarheid niet absoluut, maar relatief is, dat alle grote wereldreligies 

van goddelijke oorsprong zijn, hun uitgangspunten met elkaar overeenstem-

men en hun doelstellingen gelijkluidend zijn, hun leringen facetten zijn van 

één Waarheid en hun functies elkaar aanvullen, dat ze slechts verschillen in 

de niet-essentiële aspecten van hun leerstellingen en hun zendingen opeen-

volgende stadia in de geestelijke ontwikkeling van de menselijke samenle-

ving vormen. 

 

Het Bahá’í-geloof verkondigt de noodzaak en de onafwendbaarheid van de 

eenwording der mensheid, verklaart dat deze geleidelijk naderbij komt en 

stelt dat uitsluitend de herscheppende Geest van God, werkzaam via Zijn 

uitverkoren Woordvoerder in dit tijdperk, er uiteindelijk in zal slagen dit tot 

stand te brengen. 
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Het legt aan zijn volgelingen de plicht op zelfstandig en onbelemmerd te 

zoeken naar de waarheid en veroordeelt iedere vorm van vooroordeel en bij-

geloof. 

Het verklaart dat religie tot doel heeft vriendschap en eendracht te bevor-

deren, verkondigt het onontbeerlijk samengaan van religie en wetenschap en 

bestempelt godsdienst als het voornaamste middel om de menselijke samen-

leving tot vrede en ordelijke vooruitgang te brengen. 

Het houdt ondubbelzinnig vast aan het beginsel van gelijke rechten, kansen 

en voorrechten voor man en vrouw, dringt aan op verplicht onderwijs, legt de 

nadruk op het uitbannen van de uitersten van armoede en rijkdom, schaft het 

priesterschap af, verbiedt slavernij, bedelarij, ascetisme en het kloosterleven, 

schrijft monogamie voor en ontraadt echtscheiding. 

Het benadrukt de noodzaak van gehoorzaamheid aan het wettig gezag, dringt 

aan op de invoering van een internationale hulptaal en beschrijft het raam-

werk voor de instellingen die de algehele vrede voor de mensheid moeten 

grondvesten en handhaven. 

 

 

Ontstaan 
Het Bahá’í-geloof schaart zich om drie centrale Figuren. 

 

De eerste is Siyyid ‘Alí-Muhammad (1819-1850), afkomstig uit Shíráz (Iran) 

en bekend onder de titel de Báb (Arabisch voor: Poort). In 1844 maakte Hij 

er aanspraak op de Heraut te zijn die de komst moest aankondigen van en de 

weg bereiden voor Degene wiens Zending het tijdperk van Goddelijke Ge-

rechtigheid en Vrede zou inluiden; een tijdperk dat moet worden beschouwd 

als de vervulling van alle voorgaande goddelijke beschikkingen en het begin 

van een nieuwe cyclus in de godsdienstgeschiedenis van de mensheid. 

 

Zware vervolgingen vielen Hem en Zijn aanhangers (bábís) ten deel. De Báb 

werd in 1850, na jarenlange verbanning en gevangenschap, in opdracht van 

de machthebbers door een vuurpeloton in Tabríz (Iran) ter dood gebracht. 

Ook daarna vonden er op grote schaal vervolgingen plaats, waarbij meer dan 

20.000 bábís van het leven werden beroofd. 

 

De tweede is Bahá’u’lláh, geboren in Teheran onder de naam Mírzá Husayn-

‘Alí (1817-1892), Wiens komst de Báb had voorzegd. Ook Hij werd het 

slachtoffer van onwetendheid en fanatisme en werd gevangengezet in Tehe-
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ran. In 1852 werd Hij uit Zijn geboorteland verbannen naar Bagdad, vervol-

gens naar Constantinopel (Istanbul), Adrianopel (Edirne) en ten slotte naar de 

gevangenisstad Akko, waar Hij 24 jaar opgesloten en onder staatstoezicht 

bleef, totdat Hij in 1892 in Bahjí overleed. 

In de loop van Zijn ballingschap, in het bijzonder in Adrianopel en Akko, 

formuleerde Hij de wetten en verordeningen van Zijn Openbaring, beschreef 

in meer dan honderd werken de beginselen van Zijn Geloof en verkondigde 

Zijn Boodschap in rechtstreekse zendbrieven aan de wereldlijke heersers en 

de geestelijke leiders van onder andere het christendom en de islam. 

Bahá’u’lláh maakt er aanspraak op met Zijn Openbaring de profetieën te 

vervullen van zowel het Oude en Nieuwe Testament als van de Koran en de 

Heilige Geschriften van de andere openbaringsgodsdiensten. Volgens deze 

profetieën zal ‘in het einde der dagen’ een alomvattende Manifestatie van 

God verschijnen. Zijn Zending leidt een nieuwe cyclus van goddelijke Open-

baring in en opent een nieuw tijdperk in de ontwikkeling der mensheid, waar-

in de ‘Allergrootste Vrede’ en de universele eenheid der mensheid zal wor-

den gevestigd. 

 

De derde is ‘Abbas Effendi (1844-1921), bekend als ‘Abdu’l-Bahá (Ara-

bisch voor: Dienaar van Bahá), de oudste zoon van Bahá’u’lláh. Hij was van-

af zijn jongste jaren deelgenoot van de ballingschap, ontberingen en gevan-

genschap van zijn Vader. ‘Abdu’l-Bahá werd door Bahá’u’lláh bij testament 

aangewezen als leider van de bahá’í-gemeenschap en gezaghebbend uitlegger 

van Zijn leringen. Van 1910 tot 1913 ondernam ‘Abdu’l-Bahá reizen naar 

Noord-Amerika en Europa, om het Bahá’í-geloof op het westelijk halfrond te 

verkondigen. 

 

‘Abdu’l-Bahá benoemde zijn oudste kleinzoon Shoghi Effendi Rabbani 

(1897-1957) tot zijn opvolger, tot Behoeder van het Bahá’í-geloof en gezag-

hebbend uitlegger van de leringen van Bahá’u’lláh. 

 

 

Heilige Geschriften 
De Heilige Geschriften van alle grote godsdiensten, met inbegrip van het 

Oude en het Nieuwe Testament, de Koran en de Geschriften van de Báb, 

worden door de bahá’ís geëerbiedigd en in hun Huizen van Aanbidding gele-

zen. De Geschriften van Bahá’u’lláh echter worden als Gods openbaring voor 

dit tijdperk beschouwd. De principes en wetten in deze Geschriften zijn bin-
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dend tot de verschijning van de volgende Manifestatie van God, over ten 

minste duizend jaar. Het Universele Huis van Gerechtigheid is de gevol-

machtigde beheerder van de originele Geschriften van het Geloof en is de 

daarin verordineerde instelling die wetten kan uitvaardigen met betrekking 

tot alle zaken die niet uitdrukkelijk in deze Geschriften zijn geopenbaard. 

 

 

Bahá’í-bestuursstelsel 
De bahá’í-gemeenschap wordt bestuurd volgens de grondbeginselen van 

bahá’í-lidmaatschap en -bestuur, die door Bahá’u’lláh zijn gecreëerd en inge-

steld, door ‘Abdu’l-Bahá zijn gedefinieerd en uitgelegd, door Shoghi Effendi 

zijn toegelicht en uitgewerkt en door het Universele Huis van Gerechtigheid 

zijn aangevuld en toegepast. Deze beginselen en instellingen vormen het 

Bahá’í-bestuursstelsel. 

Dit stelsel bestaat enerzijds uit een reeks gekozen instellingen op mondiaal, 

nationaal en lokaal niveau, anderzijds uit wijze, toegewijde gelovigen, die 

benoemd zijn met het specifieke doel om, onder leiding van het Universele 

Huis van Gerechtigheid, het Bahá’í-geloof te beschermen en te verbreiden. 

Het bestuursstelsel vormt de kern en het patroon van de wereldorde die werd 

geschetst door Bahá’u’lláh. In de loop van zijn organische groei zullen de 

instellingen, functies en taken zich verder uitbreiden en ontwikkelen. 

 

 

Universele Huis van Gerechtigheid 
De hoogste instelling binnen het bestuursstelsel is het Universele Huis van 

Gerechtigheid. De negen leden ervan worden elke vijf jaar gekozen door de 

leden van alle Nationale Geestelijke Raden op een bijeenkomst die bekend 

staat als de Internationale Bahá’í-conventie. 

Het Universele Huis van Gerechtigheid zetelt op de berg Karmel in Haifa, 

Israël, in de onmiddellijke nabijheid van de graftomben van de Stichters van 

het Geloof. 

 

 

Instituut van de Raadgevers 
Een aantal eminente gelovigen die achtereenvolgens door Bahá’u’lláh, ‘Ab-

du’l-Bahá en Shoghi Effendi werden benoemd en aangeduid als Handen van 

de Zaak van God, kregen de verantwoordelijkheid om de bescherming en de 

verbreiding van het Geloof te waarborgen. 



Bahá’í-gemeenschap Nederland  herkomst en structuur 

   

/ 8 

Om de uitvoering van deze functies in de toekomst te kunnen voortzetten, 

stelde het Universele Huis van Gerechtigheid het Instituut van de Raadgevers 

in. De Raadgevers worden door het Universele Huis van Gerechtigheid be-

noemd voor een ambtsperiode van vijf jaar. Negen Raadgevers zijn werk-

zaam in het wereldcentrum van het Geloof, in een instelling genaamd het 

Internationaal Onderrichtscentrum, dat in de directe nabijheid van het Uni-

versele Huis van Gerechtigheid functioneert. De andere Raadgevers zijn ver-

deeld over Continentale Colleges van Raadgevers en worden op elk continent 

terzijde gestaan door twee Hulpraden, een voor de bescherming en een voor 

de verbreiding van het Geloof. Deze treden op als hun gevolmachtigden, 

assistenten en adviseurs. De leden ervan worden benoemd door elk College 

van Raadgevers en zijn bevoegd om assistenten te benoemen om hen in hun 

werk te helpen. De Raadgevers en hun Hulpraden adviseren en assisteren de 

Nationale en Plaatselijke Geestelijke Raden en de individuele bahá’ís. 

 

 

Nationale Geestelijke Raad 
Een Nationale Geestelijke Raad is het hoogste bestuursorgaan van de bahá’í-

gemeenschap in een land en bestaat uit negen leden. Deze worden jaarlijks 

uit alle kiesgerechtigde bahá’ís van het betreffende land gekozen door de 

afgevaardigden op de Nationale Conventie. Voor Nederland is dit de Natio-

nale Geestelijke Raad van de Bahá’ís van Nederland, gevestigd in Den Haag.  

 

 

Plaatselijke Geestelijke Raad 
Het bestuur van een plaatselijke bahá’í-gemeenschap berust bij de Plaatselij-

ke Geestelijke Raad, die uit negen leden bestaat. Deze worden jaarlijks geko-

zen door en uit alle kiesgerechtigde bahá’ís van die plaats. In Nederland vindt 

de organisatorische indeling in principe plaats naar burgerlijke gemeenten. 

 

 

Bahá’í-gemeenschap Nederland 
Alle door de Nationale Geestelijke Raad erkende en geregistreerde bahá’ís 

die woonachtig zijn in Nederland, vormen tezamen de Bahá’í-gemeenschap 

Nederland. 

Het lidmaatschap van de Bahá’í-gemeenschap staat open voor ieder die ge-

loof betuigt in Bahá’u’lláh en Zijn leringen aanvaardt. 
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Bahá’í-wereldgemeenschap 
Sinds 1947 is de Bahá’í-wereldgemeenschap, onder de naam ‘The Bahá’í 

International Community’, geaccrediteerd bij de Verenigde Naties als inter-

nationale niet-gouvernementele organisatie (NGO) en bezit een consultatieve 

status bij ECOSOC en UNICEF.  

 

 

Bahá’í-kalender 
De bahá’ís bedienen zich van een kalender die door de Báb werd ingesteld en 

door Bahá’u’lláh werd bekrachtigd. Het bahá’í-jaar is een zonnejaar en is 

verdeeld in 19 maanden, elk van 19 dagen, met toevoeging van 4 of 5 schrik-

keldagen tussen de 18e en 19e maand. De maanden zijn genoemd naar hoe-

danigheden van God. De dag begint en eindigt bij zonsondergang. 

Het jaar 1 in de bahá’í-tijdrekening is begonnen op 21 maart 1844. 

 

 

Negentiendaagsfeest 
Het Negentiendaagsfeest, dat door de Báb werd ingesteld, wordt gehouden op 

de eerste dag van iedere bahá’í-maand. Er worden dan plaatselijke bijeen-

komsten gehouden, die bestaan uit een meditatief, een consultatief en een 

sociaal gedeelte. Deze bijeenkomsten vormen de kern van het bahá’í-

gemeenschapsleven. 

 

 

Heilige dagen 
a. Het bahá’í-jaar telt negen heilige dagen, waarop in principe niet wordt 

gewerkt: 

 Naw-Rúz (bahá’í-nieuwjaar):   21 maart; 

 De eerste, negende en twaalfde dag van het Feest van Ridván (her-

denking van de Verklaring van Bahá’u’lláh in 1863):  21, 29 april en 

2 mei; 

 Verklaring van de Báb (1844):  23 mei; 

 Hemelvaart van Bahá’u’lláh (1892):  29 mei; 

 Martelaarschap van de Báb (1850):  9 juli; 

 Geboorte van de Báb (1819):  20 oktober; 

 Geboorte van Bahá’u’lláh (1817):  12 november. 
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b. Overige speciale dagen: 

 Dag van het Verbond:  26 november; 

 Overlijden van ‘Abdu’l-Bahá (1921):  28 november. 
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Bahá’í-gemeenschap Nederland 
 

Statuten  
 

 

 

Artikel 1 – naam en zetel 
 

1. De naam van de georganiseerde geloofsgemeenschap van de bahá’ís in 

Nederland luidt: Bahá’í-gemeenschap Nederland, hierna te noemen: 

Gemeenschap. 

 

2. De Gemeenschap is gevestigd te ‘s-Gravenhage.  

 

3. De Gemeenschap bezit als kerkgenootschap rechtspersoonlijkheid in de 

zin van artikel 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig 

erkend naar Nederlands recht. 

 

 

Artikel 2 – doel 
 

Het doel van de Gemeenschap is het bevorderen en het hooghouden van de 

geestelijke, opvoedkundige en menslievende leringen van duurzame broeder-

schap, stralend geloof, verheven karakter en onbaatzuchtige liefde, zoals deze 

zijn geopenbaard in het leven en de uitspraken van alle Profeten en Bood-

schappers van God, de Stichters van wereldgodsdiensten, en waaraan nieuwe 

scheppende kracht en universele toepassing voor deze tijd werd gegeven door 

het leven en de leringen van Bahá’u’lláh. 

 

 

Artikel 3 – bestuur 
 

De Gemeenschap wordt bestuurd door de Nationale Geestelijke Raad van de 

Bahá’ís van Nederland, hierna te noemen: Nationale Raad. 
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Artikel 4 – vertegenwoordiging 
 

De Gemeenschap wordt in haar betrekkingen met het Universele Huis van 

Gerechtigheid –de hoogste bestuursinstelling van de Bahá’í-wereldgemeen-

schap– , in betrekkingen met bahá’í-gemeenschappen in andere landen en in 

het maatschappelijk verkeer vertegenwoordigd door de Nationale Raad. 

 

 

Artikel 5 – financiële middelen 
 

1. De financiële middelen worden verkregen door vrijwillige bijdragen en 

schenkingen van de bahá’ís. 

 

2. De financiële middelen worden beheerd door de Nationale Raad. 

 

3. De ontvangen gelden en andere schenkingen mogen slechts worden aan-

gewend ingevolge besluiten van de Nationale Raad. 

 

 

Artikel 6 – bahá’ís in Nederland 
 

1. Bahá’ís in Nederland zijn in Nederland woonachtige personen, van wie 

de Nationale Raad heeft aanvaard dat zij voldoen aan de criteria van ge-

loof en praktijk als bahá’ís, volgens de norm die door Shoghi Effendi, de 

Behoeder van het Bahá’í-geloof, is gesteld: volledige erkenning van de 

rang van de Báb - de Voorloper, van Bahá’u’lláh - de Stichter, en van 

‘Abdu’l-Bahá - het ware Voorbeeld van het Bahá’í-geloof; onvoorwaar-

delijke aanvaarding van en onderwerping aan al hetgeen door hen is ge-

openbaard; trouwe en standvastige navolging van elke bepaling in het 

testament van ‘Abdu’l-Bahá en nauwe verbondenheid met zowel de 

geest als de vorm van bahá’í-bestuur in de gehele wereld. 

 

2. Inschrijving als lid van de Gemeenschap vindt plaats op een door de 

Nationale Raad te bepalen wijze. 

 

3. De rechten en plichten van individuele bahá’ís zijn in de geschriften van 

Bahá’u’lláh, ‘Abdu’l-Bahá en Shoghi Effendi uiteengezet en door het 

Universele Huis van Gerechtigheid vastgesteld. 
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4. Aan bahá’ís van 21 jaar en ouder wordt actief en passief kiesrecht ver-

leend. 

 

 

Artikel 7 – Plaatselijke Geestelijke Raad 
 

1. Een Plaatselijke Geestelijke Raad, hierna te noemen: Plaatselijke Raad, 

is het bestuurslichaam van een lokale bahá’í-gemeenschap in een door 

de Nationale Raad bepaald gebied.  

 

2. Iedere Plaatselijke Raad in Nederland heeft statuten overeenkomstig de 

tekst die hiervoor door de Nationale Raad voor alle Plaatselijke Raden in 

Nederland is vastgesteld. 

 

 

In notariële akte verleden voor notaris de heer J.W. van Ee L.I.C. te Utrecht 

op 28 juli 2004. 
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Bahá’í-gemeenschap Nederland 
 

Statuten van de Nationale Geestelijke Raad 
 

 

 

Artikel 1 – naam en zetel 
 

1. De naam van het hoogste bestuursorgaan van de Bahá’í-gemeenschap 

Nederland luidt: 

Nationale Geestelijke Raad van de Bahá’ís van Nederland, 

hierna te noemen: Nationale Raad. 

 

2. De Nationale Raad is gevestigd te ‘s-Gravenhage. 

 

3. De Nationale Raad is door het Universele Huis van Gerechtigheid er-

kend als het enige bestuursorgaan van de Bahá’í-gemeenschap Neder-

land.  

 

4. De Nationale Raad is een zelfstandig onderdeel van de Bahá’í-gemeen-

schap Nederland –een kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2 Boek 2 

van het Burgerlijk Wetboek– , hierna te noemen: Gemeenschap, en bezit 

op grond daarvan rechtspersoonlijkheid. 

 

5. De Nationale Raad is het enige kieslichaam van Nederland voor de ver-

kiezing van de leden van het Universele Huis van Gerechtigheid. 

 

 

Artikel 2 – doel 
 

1. Het leiden en regelen van alle aangelegenheden van de Gemeenschap 

overeenkomstig de leringen en bestuurlijke principes van het Bahá’í-

geloof. 
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2. Het beleid van de Nationale Raad richt zich met name op het uitdragen 

van de idealen van het Bahá’í-geloof en het ondersteunen van de inspan-

ningen van de bahá’ís daartoe. 

 

3. De Nationale Raad zal ernaar streven de menigvuldige activiteiten van 

de Plaatselijke Geestelijke Raden, hierna te noemen Plaatselijke Raad, 

en de individuele bahá’ís in Nederland te stimuleren, te verenigen en te 

coördineren en zal hen met alle mogelijke middelen bijstaan in het be-

vorderen van de eenheid der mensheid. 

 

 

Artikel 3 – samenstelling 
 

1. De Nationale Raad bestaat uit negen natuurlijke personen. 

 

2. De leden worden gekozen voor een periode van een jaar of zoveel langer 

tot hun opvolgers zijn gekozen. 

 

3. Een niet voltallige Nationale Raad behoudt zijn bevoegdheden. 

 

 

Artikel 4 – functionarissen 
 

1. De leden van de Nationale Raad kiezen uit hun midden een voorzitter, 

een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester, benevens de 

functionarissen die verder nodig worden geacht. 

 

2. Een functionaris is gekozen als deze in een stemming vijf of meer stem-

men krijgt. 

Stemmen per brief is geoorloofd. 

 

3. Afgetreden functionarissen worden door middel van een aanvullende 

verkiezing vervangen. Hierbij is lid 2 van toepassing. 
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Artikel 5 – taken en bevoegdheden 
 

1. De Nationale Raad heeft de exclusieve jurisdictie en autoriteit over alle 

aangelegenheden van het Bahá’í-geloof in Nederland. 

 

2. De algemene taken en plichten van de Nationale Raad  zijn gebaseerd op 

de grondbeginselen van bahá’í-lidmaatschap en -bestuur die door 

Bahá’u’lláh zijn gecreëerd en ingesteld, door ‘Abdu’l-Bahá zijn gedefi-

nieerd en uitgelegd, door Shoghi Effendi zijn toegelicht en uitgewerkt en 

door het Universele Huis van Gerechtigheid zijn aangevuld en toegepast.  

 

3. De Nationale Raad is in het bijzonder bevoegd tot: 

 het erkennen van, toezicht op en ontbinden van Plaatselijke Raden; 

 het vaststellen van de juistheid van alle ledenlijsten; 

 het bepalen van de kiesdistricten voor de districtconventies; 

 het vaststellen van het aantal per district te kiezen afgevaardigden 

voor de Nationale Conventie; 

 het bijeenroepen van de Nationale Conventie; 

 het delegeren van taken aan door hem te benoemen nationale bahá’í-

comités; 

 het ontvangen, beheren en verantwoord besteden van alle aan de 

Gemeenschap en aan de Nationale Raad geschonken gelden en mid-

delen; 

 het houden van toezicht op de vertaling, publicatie en verspreiding 

van bahá’í-literatuur. 

 

4. De Nationale Raad beslist onder meer: 

 over het toelaten tot en het uitsluiten van het lidmaatschap en over 

het lid zijn van de Gemeenschap; 

 over het rechtsgebied en de bevoegdheden van een Plaatselijke 

Raad; 

 welke zaken binnen zijn eigen jurisdictie liggen of binnen die van 

een Plaatselijke Raad; 

 over alle kwesties binnen een plaatselijke bahá’í-gemeenschap die 

niet door de betreffende Plaatselijke Raad tot een oplossing kunnen 

worden gebracht; 
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 in geschillen tussen Plaatselijke Raden en/of leden van verschillende 

plaatselijke bahá’í-gemeenschappen; 

 inzake het ontnemen en herstellen van de bahá’í-stemrechten. 

 

5. De Nationale Raad houdt een register bij van alle Plaatselijke Raden in 

Nederland en van de raadsleden. 

 

6. De Nationale Raad bestuurt in de gebieden waar geen Plaatselijke Raad 

is gevestigd. 

 

7. Alle taken en bevoegdheden die in deze statuten, of die van de Plaatse-

lijke Raden, niet uitdrukkelijk zijn toegekend aan Plaatselijke Raden, be-

rusten bij de Nationale Raad. 

 

8. Hoewel de Nationale Raad voor zijn handelen formeel geen verantwoor-

ding hoeft af te leggen aan de Gemeenschap uit wie hij gekozen is, 

wordt de relatie met de Gemeenschap getekend door de geesteshouding 

van de individuele leden van de Nationale Raad, die voortvloeit uit de 

volgende beginselen. 

Zij dienen te handelen in een sfeer van dienstbaarheid en het als hun 

plicht te zien het welzijn in de Gemeenschap te bevorderen. Zij moeten 

vertrouwen en genegenheid trachten te winnen, zoveel als in hun ver-

mogen ligt. Zij dienen de heersende standpunten, gevoelens en persoon-

lijke overtuigingen te onderzoeken en zich daarmee vertrouwd te maken. 

Zij moeten hun overwegingen en algehele handelwijze zuiveren van ge-

reserveerdheid, van elke vorm van geheimzinnigheid of autoritaire aan-

matiging, van partijdigheid of vooroordeel. Zij dienen de leden van de 

Gemeenschap aan te moedigen tot het uitwisselen van gedachten, het ui-

ten van grieven en het geven van adviezen. Zij moeten het besef van on-

derlinge afhankelijkheid en samenwerking tussen raad en gemeenschap 

koesteren en wederzijds begrip en vertrouwen bevorderen. 

 

 

Artikel 6 – vertegenwoordiging 
 

De Nationale Raad kan zich laten vertegenwoordigen door een of meer van 

zijn leden of onderdelen of door een of meer met name genoemde personen. 
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Artikel 7 – raadsvergadering 
 

1. De Nationale Raad vergadert zo dikwijls als hij dit nodig oordeelt. 

 

2. De eerste vergadering van de nieuw gekozen Nationale Raad wordt bij-

eengeroepen door het lid dat met het hoogste aantal stemmen tot raadslid 

werd gekozen; bij gelijk aantal stemmen op meerdere personen beslist 

het lot. Dit lid neemt het voorzitterschap waar tot de voorzitter is geko-

zen. 

 

3. Alle volgende vergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris 

van de Nationale Raad op verzoek van de voorzitter, bij diens verhinde-

ring van de vice-voorzitter, op verzoek van drie raadsleden, schriftelijk, 

telefonisch of mondeling, of door een tevoren genomen raadsbesluit. 

Een agenda is niet verplicht. 

 

4. De Nationale Raad is bij aanwezigheid van minstens vijf leden, op een 

vergadering die overeenkomstig lid 2 of lid 3 bijeengeroepen is, bevoegd 

besluiten te nemen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van 

stemmen van de aanwezige leden. 

 

5. De secretaris of de notulist legt de handelingen en besluiten van de Nati-

onale Raad tijdens elke vergadering vast. De notulen moeten in een vol-

gende raadsvergadering worden goedgekeurd en, na ondertekening door 

de voorzitter en de secretaris, in het archief van de Nationale Raad wor-

den bewaard. 

 

6. Besluitvorming kan ook buiten de in lid 4 genoemde vergadering plaats 

vinden op een door de Nationale Raad te bepalen wijze. 

 

7. Van elk buiten de vergadering genomen besluit wordt mededeling ge-

daan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen 

van die vergadering wordt vermeld. 

 

8. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken 

oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. 

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover 

werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
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Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter 

de juistheid daarvan betwist, dan vindt, overeenkomstig het in de wet 

bepaalde, een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der ver-

gadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of 

schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oor-

spronkelijke stemming. 

 

9. Ieder raadslid is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. 

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. 

 

 

Artikel 8 – jaarstukken 
 

1. Het boekjaar loopt van 21 maart tot en met 20 maart. 

 

2. De penningmeester sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken af 

en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand 

na afloop van het boekjaar een staat van baten en lasten op over het ver-

streken boekjaar, alsmede een begroting van de baten en lasten van het 

lopende boekjaar. 

 

3. De penningmeester zendt deze stukken voor het einde van de in lid 2 

bedoelde termijn naar de Nationale Raad, die deze stukken vaststelt in 

een vergadering, te houden binnen twee maanden na afloop van het 

boekjaar. 

 

4. De Nationale Raad kan, alvorens tot vaststelling van de staat van baten 

en lasten over te gaan, deze stukken door derden laten onderzoeken. De-

ze brengen verslag uit aan de Nationale Raad en leggen daaromtrent een 

verklaring af. 

 

 

Artikel 9 – verkiezingen 
 

1. De leden van de Nationale Raad worden gekozen door middel van jaar-

lijks te houden getrapte verkiezingen. 
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a. De leden van de Gemeenschap kiezen tijdens districtconventies ge-

delegeerden voor de Nationale Conventie.  

b. Tijdens de Nationale Conventie kiezen de gedelegeerden de negen 

leden van de Nationale Raad. 

 

2. Verkiesbaar zijn alle leden van de Gemeenschap die op de respectieve 

verkiezingsdagen kiesgerechtigd zijn. 

 

3. Om het geestelijke karakter en het doel van bahá’í-verkiezingen te bewa-

ren, zijn kandidaatstelling, stemadviezen en andere beïnvloeding van de 

kiezers niet geoorloofd. De verkiezing vindt plaats in een sfeer van stilte 

en gebed, opdat elke kiezer kan stemmen op degenen die hem door ge-

bed en overdenking worden ingegeven. 

 

4. De verkiezing vindt plaats door geheime stemming en bij betrekkelijke 

meerderheid van stemmen. 

 

5. Gekozen zijn de negen personen op wie het hoogste aantal stemmen is 

uitgebracht. Indien voor de negende plaats op meerdere personen een ge-

lijk aantal stemmen is uitgebracht, brengen de aanwezige gedelegeerden 

opnieuw hun stem uit, maar nu slechts op deze personen. Zo nodig ge-

schiedt dit meerdere malen, tot het negende lid gekozen is. 

 

6. De rechten en plichten van een bahá’í-kiezer zijn niet overdraagbaar en 

mogen niet bij volmacht worden uitgeoefend. 

 

 

Artikel 10 – districtsconventie 
 

1. De Nationale Raad verdeelt Nederland geografisch in kiesdistricten en 

stelt de grenzen van elk kiesdistrict vast. 

 

2. In elk kiesdistrict vindt jaarlijks een districtsconventie plaats, tijdens 

welke de gedelegeerden voor de Nationale Conventie worden gekozen. 

De Nationale Raad bepaalt de datum waarop of de periode waarbinnen 

deze districtconventies moeten worden gehouden. 
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3. Het uitnodigen voor de districtsconventie vindt minstens vier weken 

tevoren plaats door of namens de Nationale Raad. 

 

4. Als de Nationale Raad het als onuitvoerbaar of ongewenst beschouwt 

districtconventies doorgang te doen vinden, dan zal de Nationale Raad 

andere wegen en middelen aangeven, waardoor de verkiezing van de ge-

delegeerden voor de Nationale Conventie kan plaats vinden. 

 

5. Het aantal in een kiesdistrict te verkiezen gedelegeerden wordt door de 

Nationale Raad vastgesteld op basis van evenredige vertegenwoordiging 

en is derhalve afhankelijk van het aantal daar woonachtige, kiesgerech-

tigde bahá’ís. 

 

6. De gedelegeerden worden door geheime stemming, bij betrekkelijke 

meerderheid van stemmen, gekozen uit en door de in het kiesdistrict 

woonachtige, kiesgerechtigde bahá’ís. Artikel 9 lid 3 geldt overeenkom-

stig. 

Degenen die niet persoonlijk aanwezig kunnen zijn, kunnen hun stem 

per brief uitbrengen. 

  

7. Bij staking van stemmen kiezen de aanwezigen opnieuw, doch nu uit-

sluitend uit degenen tussen wie de stemmen staakten. 

 

8. Een verkiezingsrapport, met naam en adres van elke gekozene, dient 

onmiddellijk na de bijeenkomst aan de Nationale Raad te worden gezon-

den. 

 

 

Artikel 11 – Nationale Conventie 
 

1. De Nationale Conventie bestaat uit de volgens artikel 10 gekozen gede-

legeerden en de leden van de Nationale Raad. 

 

2. De belangrijkste taken van de Nationale Conventie zijn: 

a. beraadslaging over activiteiten, plannen en beleidslijnen; 

b. verkiezing van de negen leden van de Nationale Raad. 
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3. Het Universele Huis van Gerechtigheid bepaalt het voor Nederland gel-

dende aantal gedelegeerden en de periode waarbinnen de Nationale 

Conventie moet worden gehouden. 

 

4. De Nationale Raad bepaalt de datum, duur en plaats van de jaarlijkse 

vergadering en maakt dit minstens twee maanden tevoren schriftelijk 

bekend aan de leden van de Gemeenschap. 

 

5. Uitsluitend in Nederland woonachtige, kiesgerechtigde bahá’ís kunnen 

gedelegeerde zijn. 

 

6. De rechten en plichten van een gedelegeerde zijn niet overdraagbaar en 

mogen niet bij volmacht worden uitgeoefend. 

 

7. Erkenning van de gedelegeerden en goedkeuring van hun deelneming 

aan de Nationale Conventie berust bij de Nationale Raad. 

 

8. Leden van de Nationale Raad, al dan niet gekozen als gedelegeerden, 

kunnen volledig deelnemen aan de beraadslagingen, maar uitsluitend 

gedelegeerden mogen de functionarissen van de conventie en de leden 

van de Nationale Raad kiezen. 

 

9. Gedelegeerden die verhinderd zijn de Nationale Conventie bij te wonen 

kunnen hun stem voor de verkiezing van de leden van de Nationale Raad 

uitbrengen op een door de Nationale Raad vast te stellen wijze. 

 

10. Als de Nationale Raad het als onuitvoerbaar of ongewenst beschouwt de 

gedelegeerden voor de Nationale Conventie bijeen te roepen, dan zal de 

Nationale Raad andere wegen en middelen aangeven, waardoor de ver-

kiezing en overige noodzakelijke werkzaamheden van de conventie kun-

nen worden afgehandeld. 

 

11. De voorzittende functionaris van de Nationale Raad op de Nationale 

Conventie zal de gedelegeerden bijeenroepen en de presentielijst vast-

stellen. Vervolgens kiezen de aanwezige gedelegeerden, bij geheime 

stemming, uit hun midden de conventievoorzitter(s) en -secretaris(sen), 

benevens de functionarissen die verder nodig worden geacht. 

De artikelen 9 lid 3 en 10 lid 7 zijn van toepassing. 
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12. In de Nationale Conventie wordt beraadslaagd over de bijstelling en 

aanvaarding van de door de Nationale Raad voorbereide agenda. Elke 

aangelegenheid in relatie tot het Bahá’í-geloof die door een gedelegeer-

de wordt opgebracht kan, na in stemming te zijn gebracht, voor bespre-

king worden aangenomen. 

 

13. Besluitvorming vindt plaats bij volstrekte meerderheid van de uit te 

brengen stemmen. 

 

14. Alle in de Nationale Conventie genomen besluiten die geen betrekking 

hebben op de organisatie en op het verloop van de conventie, de verkie-

zing van de Nationale Raad en het verzenden van boodschappen namens 

de Nationale Conventie, zijn aanbevelingen aan de Nationale Raad, 

wiens uitsluitend recht om hierin te beslissen onverminderd van kracht 

blijft. 

 

15. Van al hetgeen behandeld is gedurende de Nationale Conventie wordt 

een verslag gemaakt dat, na ondertekening door de voorzitter(s) en se-

cretaris(sen) van de conventie, in het archief van de Nationale Raad 

wordt bewaard. 

 

 

Artikel 12 – beëindiging lidmaatschap 
 

1. Het lidmaatschap van de Nationale Raad eindigt door: 

a. het verstrijken van de termijn en nieuwe verkiezingen; 

b. aftreden; 

c. uittreding uit de Gemeenschap; 

d. verlies van de bahá’í-stemrechten; 

e. ontslag; 

f. het metterwoon Nederland verlaten; 

g. overlijden. 

 

2. Beslissingen inzake ontslag zijn voorbehouden aan de Nationale Raad. 
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3. In vacatures wordt voorzien door aanvullende verkiezingen door de ge-

delegeerden van de laatst gehouden Nationale Conventie. Voor de 

werkwijze gelden de bepalingen van artikel 9. 

 

 

Artikel 13 – geschillenbeslechting 
 

1. Geschillen tussen bahá’ís van eenzelfde plaatselijke bahá’í-gemeenschap 

worden, voor zover betrekking hebbende op de plaatselijke bahá’í-

gemeenschap, in eerste instantie door de Plaatselijke Raad van die ge-

meenschap beslecht. 

 

2. Ieder lid van een plaatselijke bahá’í-gemeenschap kan tegen een beslis-

sing van zijn Plaatselijke Raad in beroep gaan bij de Nationale Raad, die 

bepaalt of hij uitspraak doet of de zaak voor heroverweging terugver-

wijst naar de Plaatselijke Raad. In geval de Nationale Raad uitspraak 

doet, is deze bindend. 

 

3. Geschillen tussen bahá’ís woonachtig in verschillende plaatselijke 

bahá’í-gemeenschappen of in gebieden waar geen Plaatselijke Raad is 

gevestigd en geschillen tussen één of meer bahá’ís en één of meer Plaat-

selijke Raden en geschillen tussen Plaatselijke Raden worden in hoogste 

ressort door de Nationale Raad beslecht, voor zover betrekking hebben-

de op de Gemeenschap. Ook in spoedeisende gevallen is uitsluitend de 

Nationale Raad bevoegd. De Nationale Raad is bevoegd (tijdelijke) or-

demaatregelen te treffen. 

 

4. Geschillen tussen enerzijds de Nationale Raad en anderzijds één of meer 

bahá’ís en/of één of meer Plaatselijke Raden worden eerst ter herover-

weging aan de Nationale Raad voorgelegd. Mocht de Nationale Raad 

binnen drie maanden nadien niet naar tevredenheid van de betrokkenen 

tot een eventuele herziening komen, dan kan het geschil ter beslechting 

in hoogste ressort worden voorgelegd aan het Universele Huis van Ge-

rechtigheid.  
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Artikel 14 – reglementen 
 

1. De Nationale Raad is bevoegd reglementen vast te stellen, te wijzigen of 

op te heffen. 

 

2. De reglementen bevatten nadere regels voor het functioneren van de 

Nationale Raad en zijn onderdelen, alsmede voor de districtconventies 

en de Nationale Conventie, en mogen niet in strijd zijn met de Neder-

landse wet of deze statuten. 

 

 

Artikel 15 – wijziging statuten 
 

1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van de Natio-

nale Raad tijdens zijn normale of speciale vergaderingen, onder de 

voorwaarde dat tenminste veertien dagen voor de betreffende vergade-

ring een kopie van de voorgestelde wijzigingen door de secretaris aan 

elk lid van de Nationale Raad is toegezonden. 

 

2. Een dergelijk besluit moet worden genomen met vijf of meer stemmen. 

 

 

Artikel 16 – ontbinding 
 

1. Ontbinding van de Nationale Raad kan uitsluitend geschieden door een 

beschikking van het Universele Huis van Gerechtigheid. 

 

2. Bij ontbinding moeten het vermogen, de bezittingen en alle bevoegdhe-

den aan het Universele Huis van Gerechtigheid worden overgedragen. 

 

3. Vereffening zal plaats vinden op een door het Universele Huis van Ge-

rechtigheid te bepalen wijze, welke niet in strijd zal zijn met de Neder-

landse wet. 

 

 

In notariële akte verleden voor notaris de heer J.W. van Ee L.I.C. te Utrecht 

op 28 juli 2004.
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Bahá’í-gemeenschap Nederland 
 

Model statuten van de Plaatselijke Geestelijke Raad 
 

 

 

Artikel 1 – naam en zetel 
 

1. De naam van het bestuurslichaam van de Bahá’í-gemeenschap van (ge-

bied), hierna te noemen Gemeenschap, luidt: Plaatselijke Geestelijke 

Raad van de Bahá’ís van (gebied), hierna te noemen: Plaatselijke 

Raad. 

 

2. Het rechtsgebied van de Plaatselijke Raad wordt bepaald door de Natio-

nale Geestelijke Raad van de Bahá’ís van Nederland, hierna te noemen 

Nationale Raad. 

  

3. De Plaatselijke Raad is gevestigd in (gebied). 

 

4. De Plaatselijke Raad is erkend door de Nationale Raad.  

 

5. De Plaatselijke Raad is een zelfstandig onderdeel van de Bahá’í-

gemeenschap Nederland - een kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2 

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek - en bezit op grond daarvan rechts-

persoonlijkheid. 

 

 

Artikel 2 – doel 
 

1. Het leiden en regelen van alle aangelegenheden van de Gemeenschap, 

overeenkomstig de leringen en bestuurlijke principes van het Bahá’í-

geloof. 
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2. Het beleid van de Plaatselijke Raad zal zich met name richten op het 

uitdragen van de idealen van het Bahá’í-geloof en het ondersteunen van 

de inspanningen van de bahá’ís daartoe.  

 

3. De Plaatselijke Raad zal zich bij de uitvoering van zijn beleid steeds 

bewust zijn van de in de Heilige Geschriften van het Bahá’í-geloof neer-

gelegde grondbeginselen ten aanzien van de betrekkingen van een Raad 

tot zijn bahá’í-gemeenschap, van de bahá’ís tot elkaar en tot alle men-

sen, zonder onderscheid naar ras, afkomst, geloofsovertuiging, maat-

schappelijke positie of nationaliteit. De Plaatselijke Raad zal het daarom 

tot zijn heilige plicht rekenen om de eenheid binnen de Gemeenschap te 

bewaren, de zieken, armen en noodlijdenden bij te staan, de kinderen 

van bahá’ís overeenkomstig de leringen van Bahá’u’lláh te doen opvoe-

den, geschillen en onenigheid tussen de leden van de Gemeenschap bij te 

leggen, de door Bahá’u’lláh geopenbaarde grondbeginselen van godde-

lijke beschaving te verspreiden en op ieder mogelijke wijze het bahá’í-

doel, de eenheid van de mensheid, te bevorderen. 

 

4. De Plaatselijke Raad zal zijn gezag in een geest van dienstbaarheid uit-

oefenen en het niet als bron van willekeurige macht beschouwen. Hij 

zal, met behoud van zijn recht om te beslissen in alle kwesties die de 

Gemeenschap aangaan, regelmatig beraadslagen met de leden van de 

Gemeenschap en hun advies inwinnen, de Gemeenschap over alle aange-

legenheden op de hoogte houden en uitnodigen tot volledige en openhar-

tige gedachtewisseling over alle zaken die het Geloof betreffen. 

 

5. De Plaatselijke Raad zal de door de Nationale Raad ondernomen activi-

teiten trouw en toegewijd steunen en van ganser harte met andere Plaat-

selijke Geestelijke Raden in Nederland samenwerken in alle aangele-

genheden die door de Nationale Raad van algemeen bahá’í-belang zijn 

verklaard. 
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Artikel 3 – financiële middelen 
 

1. De financiële middelen worden verkregen door vrijwillige bijdragen en 

schenkingen van de bahá’ís. 

 

2. De ontvangen gelden en andere schenkingen mogen slechts worden aan-

gewend ingevolge besluiten van de Plaatselijke Raad. 

 

 

Artikel 4 – samenstelling 
 

1. De Plaatselijke Raad bestaat uit negen natuurlijke personen die door de 

kiesgerechtigde bahá’ís, woonachtig in het rechtsgebied, uit hun midden 

gekozen zijn. 

Bestaat de Gemeenschap uit precies negen leden, dan vormen zij de 

Plaatselijke Raad. 

 

2. De leden worden gekozen voor een periode van een jaar of zoveel langer 

tot hun opvolgers zijn gekozen. 

 

3. Een niet voltallige Plaatselijke Raad behoudt zijn bevoegdheden. 

 

 

Artikel 5 – functionarissen 
 

1. De leden van de Plaatselijke Raad kiezen uit hun midden een voorzitter, 

een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester, benevens de 

functionarissen die verder nodig worden geacht. 

 

2. Een functionaris is gekozen als deze, in een stemming, vijf of meer 

stemmen krijgt. 

Stemmen per brief is geoorloofd. 

 

3. Afgetreden functionarissen worden door middel van een aanvullende 

verkiezing vervangen. Hierbij is lid 2 van toepassing. 
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Artikel 6 – taken en bevoegdheden 
 

1. De bevoegdheid van de Plaatselijke Raad omvat alle aangelegenheden 

van het Bahá’í-geloof van plaatselijk belang. De Nationale Raad beslist 

welke zaken van nationaal of regionaal belang zijn en derhalve niet tot 

de bevoegdheid van de Plaatselijke Raad behoren. 

 

2. De bevoegdheid van de Plaatselijke Raad beperkt zich tot het door de 

Nationale Raad vastgestelde rechtsgebied van de Plaatselijke Raad. 

 

3. De algemene taken en plichten van de Plaatselijke Raad zijn gebaseerd 

op de grondbeginselen van bahá’í-lidmaatschap en -bestuur, die door 

Bahá’u’lláh zijn gecreëerd en ingesteld,  door ‘Abdu’l-Bahá zijn gedefi-

nieerd en uitgelegd, door Shoghi Effendi zijn toegelicht en uitgewerkt en 

door het Universele Huis van Gerechtigheid zijn aangevuld en toegepast.  

 

4. De Plaatselijke Raad is in het bijzonder verantwoordelijk voor: 

 het handhaven van de zuiverheid en nauwkeurigheid bij het ver-

spreiden van de bahá’í-leringen, in woord of geschrift, door de Ge-

meenschap; 

 het beschikbaar stellen van de uitgegeven bahá’í-literatuur; 

 het behandelen van aanvragen voor lidmaatschap van de Gemeen-

schap; 

 de bijeenkomsten van de Gemeenschap op bahá’í-feest- en -

gedenkdagen, op Negentiendaagsfeesten en de jaarvergadering; 

 het benoemen van en het toezicht houden op plaatselijke bahá’í-

comités, waaraan taken kunnen worden gedelegeerd; 

 het ontvangen, beheren en verantwoord besteden van de geschonken 

gelden en middelen; 

 het beheer van een plaatselijk bahá’í-centrum; 

 het verrichten van bahá’í-huwelijksvoltrekkingen en de afgifte van 

bahá’í-huwelijksakten binnen zijn rechtsgebied; 

 de aan de Nationale Raad uit te brengen rapportage over het leden-

bestand van de Gemeenschap. 
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5. Alle taken en bevoegdheden die in deze statuten, of die van de Nationale 

Raad, niet uitdrukkelijk zijn toegekend aan Plaatselijke Geestelijke Ra-

den, berusten bij de Nationale Raad. 

6. Hoewel de Plaatselijke Raad voor zijn handelen formeel geen verant-

woording hoeft af te leggen aan de Gemeenschap uit wie hij gekozen is, 

wordt de relatie met de Gemeenschap getekend door de geesteshouding 

van de individuele leden van de Geestelijke Raad, die voortvloeit uit de 

volgende beginselen. 

Zij dienen te handelen in een sfeer van dienstbaarheid en het als hun 

plicht te zien het welzijn in de Gemeenschap te bevorderen. Zij moeten 

vertrouwen en genegenheid trachten te winnen, zoveel als in hun ver-

mogen ligt. Zij dienen de heersende standpunten, gevoelens en persoon-

lijke overtuigingen te onderzoeken en zich daarmee vertrouwd te maken. 

Zij moeten hun overwegingen en algehele handelwijze zuiveren van ge-

reserveerdheid, van elke vorm van geheimzinnigheid of autoritaire aan-

matiging, van partijdigheid of vooroordeel. Zij dienen de leden van de 

Gemeenschap aan te moedigen tot het uitwisselen van gedachten, het ui-

ten van grieven en het geven van adviezen. Zij moeten het besef van on-

derlinge afhankelijkheid en samenwerking tussen Plaatselijke Raad en 

Gemeenschap koesteren en wederzijds begrip en vertrouwen bevorderen. 

 

 

Artikel 7 – vertegenwoordiging 
 

1. De Plaatselijke Raad vertegenwoordigt de Gemeenschap bij de Nationa-

le Raad, bij het Universele Huis van Gerechtigheid, bij andere Plaatselij-

ke Geestelijke Raden en in het maatschappelijk verkeer. 

 

2. De Plaatselijke Raad kan zich laten vertegenwoordigen door een of meer 

van zijn leden of onderdelen of door een of meer met name genoemde 

personen. 

 

 

Artikel 8 – raadsvergadering 
 

1. De Plaatselijke Raad vergadert zo dikwijls als hij dit nodig oordeelt. 
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2. De eerste vergadering van de nieuw gekozen Plaatselijke Raad wordt 

bijeengeroepen door het lid dat met het hoogste aantal stemmen tot 

raadslid werd gekozen; bij gelijk aantal stemmen op meerdere personen 

beslist het lot. Dit lid neemt het voorzitterschap waar tot de voorzitter is 

gekozen. 

 

3. Alle volgende vergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris 

van de Plaatselijke Raad op verzoek van de voorzitter, bij diens verhin-

dering van de vice-voorzitter, op verzoek van drie raadsleden, schrifte-

lijk, telefonisch of mondeling, of door een tevoren genomen raadsbe-

sluit. Een agenda is niet verplicht. 

 

4. De Plaatselijke Raad is bij aanwezigheid van minstens vijf leden, op een 

vergadering die overeenkomstig lid 2 of lid 3 bijeengeroepen is, bevoegd 

besluiten te nemen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van 

stemmen van de aanwezige leden. 

 

5. De secretaris of de notulist legt de handelingen en besluiten van de 

Plaatselijke Raad tijdens elke vergadering vast. De notulen moeten in 

een volgende raadsvergadering worden goedgekeurd en, na onderteke-

ning door de voorzitter en de secretaris, in het archief van de Plaatselijke 

Raad worden bewaard. 

 

6. Besluitvorming kan ook buiten de in lid 4 genoemde vergadering plaats 

vinden op een door de Plaatselijke Raad te bepalen wijze. 

 

7. Van elk buiten de vergadering genomen besluit wordt mededeling ge-

daan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen 

van die vergadering wordt vermeld. 

 

8. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken 

oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. 

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover 

werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter 

de juistheid daarvan betwist, dan vindt, overeenkomstig het in de wet 

bepaalde, een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der ver-

gadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of 
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schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oor-

spronkelijke stemming. 

9. Ieder raadslid is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. 

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. 

 

 

Artikel 9 – jaarvergadering 
 

1. De jaarvergadering van de Gemeenschap, tijdens welke de leden van de 

Plaatselijke Raad worden gekozen, vindt plaats op eenentwintig april of 

de avond daaraan voorafgaand. 

 

2. De Plaatselijke Raad bepaalt de plaats en het tijdstip van de vergadering 

en maakt dit minstens veertien dagen tevoren schriftelijk bekend aan de 

leden van de Gemeenschap. 

 

3. De Plaatselijke Raad stelt voor de jaarvergadering een agenda op. 

 

4. Tijdens de vergadering brengt de Plaatselijke Raad verslag uit van zijn 

werkzaamheden en van de inkomsten en uitgaven van het Plaatselijk 

Bahá’í-fonds over het afgelopen bahá’í-jaar. 

 

5. Zowel voor als na de verkiezing zal de Plaatselijke Raad met de Ge-

meenschap beraadslagen en haar aanmoedigen tot het doen van voorstel-

len, opdat hetgeen in de Gemeenschap leeft weerspiegeld wordt in de 

plannen van de Plaatselijke Raad. 

 

 

Artikel 10 – jaarstukken 
 

1. Het boekjaar loopt van eenentwintig maart tot en met twintig maart. 

 

2. De penningmeester sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken af 

en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand 

na afloop van het boekjaar een staat van baten en lasten op over het ver-

streken boekjaar, alsmede een begroting van de baten en lasten van het 

lopende boekjaar. 
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3. De penningmeester zendt deze stukken voor het einde van de in lid 2 

bedoelde termijn naar de Plaatselijke Raad, die deze stukken vaststelt in 

een vergadering, te houden binnen twee maanden na afloop van het 

boekjaar. 

 

4. De Plaatselijke Raad kan, alvorens tot vaststelling van de staat van baten 

en lasten over te gaan, deze stukken door derden laten onderzoeken. De-

ze brengen verslag uit aan de Plaatselijke Raad en leggen daaromtrent 

een verklaring af. 

De Nationale Raad heeft de bevoegdheid om, bindend voor de Plaatse-

lijke Raad, de personen aan te wijzen die stukken moeten onderzoeken. 

 

5. De stukken dienen vóór de jaarlijkse vergadering ter inzage gelegd te 

worden voor alle leden van de Gemeenschap en worden in de jaarverga-

dering besproken. 

 

 

Artikel 11 – verkiezingen 
 

1. De leden van de Plaatselijke Raad worden gekozen door de kiesgerech-

tigde leden van de Gemeenschap. 

 

2. Verkiesbaar zijn alle leden van de Gemeenschap die op de verkiezings-

dag kiesgerechtigd zijn. 

 

3. Om het geestelijke karakter en doel van bahá’í-verkiezingen te bewaren, 

zijn kandidaatstelling, stemadviezen en andere beïnvloeding van de kie-

zers niet geoorloofd. De verkiezing vindt plaats in een sfeer van stilte en 

gebed, opdat elke kiezer kan stemmen op degenen die hem door gebed 

en overdenking worden ingegeven. 

 

4. De verkiezing vindt plaats door geheime stemming en bij betrekkelijke 

meerderheid van stemmen. 

 

5. Degenen die verhinderd zijn deel te nemen aan de verkiezingsbijeen-

komst kunnen per brief stemmen. 
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6. De rechten en plichten van een bahá’í-kiezer zijn niet overdraagbaar en 

mogen niet bij volmacht worden uitgeoefend. 

 

7. Gekozen zijn de negen personen op wie het hoogste aantal stemmen is 

uitgebracht. Indien voor de negende plaats op meerdere personen een ge-

lijk aantal stemmen is uitgebracht, wordt door de aanwezige kiezers op-

nieuw gestemd, maar nu slechts op deze personen. Zo nodig geschiedt 

dit meerdere malen, tot het negende lid gekozen is. 

 

8. De Plaatselijke Raad deelt de verkiezingsuitslag onverwijld schriftelijk 

mee aan de Nationale Raad. 

 

9. In vacatures wordt voorzien door een aanvullende verkiezing tijdens een 

buitengewone vergadering van de Gemeenschap, die voor dat doel door 

de Plaatselijke Raad bijeengeroepen is. Voor de werkwijze gelden de 

bepalingen van dit artikel. 

 

10. Indien er meer dan vier vacatures zijn, vindt de aanvullende verkiezing 

plaats onder toezicht van de Nationale Raad. 

 

 

Artikel 12 – beëindiging lidmaatschap 
 

1. Het lidmaatschap van de Plaatselijke Raad eindigt door: 

a. het verstrijken van de termijn en nieuwe verkiezingen; 

b. aftreden; 

c. uittreding uit de bahá’í-gemeenschap; 

d. verlies van de bahá’í-stemrechten; 

e. ontslag; 

f. vestiging buiten het rechtsgebied van de Plaatselijke Raad; 

g. overlijden. 

 

2. Beslissingen inzake ontslag zijn voorbehouden aan de Nationale Raad. 

 

 

Artikel 13 – geschillenbeslechting 
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1. Geschillen tussen bahá’ís van de Gemeenschap worden, voor zover be-

trekking hebbende op de Gemeenschap, in eerste instantie door de Plaat-

selijke Raad beslecht. 

2. Ieder lid van de Gemeenschap kan tegen een beslissing van de Plaatse-

lijke Raad in beroep gaan bij de Nationale Raad, die bepaalt of hij uit-

spraak doet of de zaak voor heroverweging terugverwijst naar de Plaat-

selijke Raad. In geval de Nationale Raad uitspraak doet, is deze bindend. 

 

3. Geschillen tussen bahá’ís woonachtig in verschillende plaatselijke 

bahá’í-gemeenschappen of in gebieden waar geen Plaatselijke Raad is 

gevestigd en geschillen tussen één of meer bahá’ís en één of meer Plaat-

selijke Raden en  geschillen tussen Plaatselijke Raden worden in hoogste 

ressort door de Nationale Raad beslecht, voor zover betrekking hebben-

de op de Bahá’í-gemeenschap Nederland. Ook in spoedeisende gevallen 

is uitsluitend de Nationale Raad bevoegd. De Nationale Raad is bevoegd 

(tijdelijke) ordemaatregelen te treffen. 

 

4. Geschillen tussen enerzijds de Nationale Raad en anderzijds één of meer 

bahá’ís en/of één of meer Plaatselijke Raden worden eerst ter herover-

weging aan de Nationale Raad voorgelegd. Mocht de Nationale Raad 

binnen drie maanden nadien niet naar tevredenheid van de betrokkenen 

tot een eventuele herziening komen, dan kan het geschil ter beslechting 

in hoogste ressort worden voorgelegd aan het Universele Huis van Ge-

rechtigheid. 

 

 

Artikel 14 – reglementen 
 

1. De Plaatselijke Raad is bevoegd reglementen vast te stellen, te wijzigen 

of op te heffen. 

 

2. De reglementen bevatten nadere regels voor het functioneren van de 

Plaatselijke Raad en zijn onderdelen en mogen niet in strijd zijn met de 

Nederlandse wet, deze statuten, de statuten van de Nationale Raad of 

met de door de Nationale Raad uitgevaardigde bestuurlijke regels.  
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Artikel 15 – wijziging statuten 
 

1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van de Natio-

nale Raad tijdens zijn normale of speciale vergaderingen, onder de 

voorwaarde dat tenminste veertien dagen voor de betreffende vergade-

ring een kopie van de voorgestelde wijzigingen door de secretaris aan 

elk lid van de Nationale Raad is toegezonden. 

 

2. Een dergelijk besluit moet worden genomen met vijf of meer stemmen. 

 

 

Artikel 16 – ontbinding 
 

1. Ontbinding van de Plaatselijke Raad kan uitsluitend geschieden door een 

besluit van de Nationale Raad. 

 

2. Bij ontbinding moeten het vermogen en de bezittingen van de Plaatselij-

ke Raad aan de Nationale Raad worden overgedragen. 

 

3. Vereffening zal plaats vinden op een door de Nationale Raad te bepalen 

wijze, welke niet in strijd zal zijn met de Nederlandse wet. 


