OPROEP VAN KANDIDAAT-BESTUURDERS
VOOR DE INSTELLINGEN
VOOR NIET-CONFESSIONELE MORELE DIENSTVERLENING
VAN DE CENTRALE VRIJZINNIGE RAAD vzw
IN VLAANDEREN EN HET
ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD

Op 21 juni 2002 werd de wet betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele
levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de Instellingen
belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende nietconfessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen afgekondigd (BS 22 oktober 2002).
Deze wet legt de financiering van de vrijzinnig humanistische gemeenschappen ten laste van
publieke overheden, op een gelijkaardige manier als voor de erkende erediensten.
In het kader van de decentralisatie van het beheer der financiële en materiële belangen van
de vrijzinnig humanistische gemeenschappen en de huizenvandeMens werden krachtens de
wet publiekrechtelijke Instellingen voor morele dienstverlening (verder Instelling genoemd)
opgericht, één in elke provincie en twee in het administratief arrondissement BrusselHoofdstad, met bevoegdheden binnen de betrokken gebiedsomschrijving. Voor de
Vlaamstalige gemeenschap is er een Instelling in de provinciehoofdsteden Antwerpen,
Brugge, Gent, Hasselt en Leuven én een Instelling in Brussel.
Elke Instelling wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit zeven verkozen leden
en evenveel verkozen plaatsvervangers. Vijf leden en hun plaatsvervangers worden verkozen
door de betrokken provinciale algemene vergadering, die fungeert als een kiescollege, verder
het kiescollege genoemd. De andere twee leden en hun plaatsvervangers worden door de
Centrale Vrijzinnige Raad verkozen. Tenslotte zijn van rechtswege lid van de raad van bestuur
met adviserende stem: de boekhouder van de betrokken Instelling, een afgevaardigde daartoe
aangewezen door de Centrale Vrijzinnige Raad of zijn plaatsvervanger, en de gouverneur of
zijn plaatsvervanger.
De zetelende bestuurders bereiken het einde van hun mandaat en zijn na 17 maart 2018
allen van rechtswege ontslagnemend. Op 17 maart 2018 worden nieuwe bestuurders en
hun plaatsvervangers verkozen. De voorzitter van elke Instelling is belast met de
verkiezing van de nieuwe raad van bestuur. De covoorzitter van de Centrale Vrijzinnige
Raad, tevens voorzitter van deMens.nu, is belast met de verkiezing van de kandidaten
door de Centrale Vrijzinnige Raad, wat gebeurt op 24 maart 2018. **
Het kiescollege van elke Instelling is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de
lidverenigingen van deMens.nu voor wat Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel betreft, voor
zover de lidverenigingen een vertegenwoordiger aanduiden. Het kan gaan om een feitelijke
vereniging, een instelling van openbaar nut of een vereniging zonder winstoogmerk. Elke
lidvereniging duidt maximaal één vertegenwoordiger aan, die woonachtig is op het
grondgebied van de provincie. De voorzitter van elke Instelling is belast met de samenstelling
van het kiescollege en richt daartoe de vraag aan de lidverenigingen van deMens.nu om hun
kandidaat kenbaar te maken.
** Het volledige verkiezingsreglement kan op eenvoudig verzoek worden verkregen bij elke Instelling
Morele Dienstverlening.

1. Oproep van kandidaat-bestuurders te verkiezen door het
kiescollege van de Instellingen voor niet-confessionele morele
dienstverlening van de Centrale Vrijzinnige Raad vzw in
Vlaanderen en het administratief arrondissement BrusselHoofdstad (verschijnt ook in het Belgisch Staatsblad).
Elke vrijzinnig humanist, al dan niet georganiseerd, kan zijn kandidatuur voor bestuurder van
een Instelling stellen, mits hij/zij
• woont binnen het grondgebied van de Instelling of voorgedragen wordt door een
lidvereniging van deMens.nu die er haar zetel op heeft,
• minstens 18 jaar oud is op de dag van de verkiezing,
• een uittreksel uit het strafregister kan voorleggen,
• en instemt met het principe van vrij onderzoek.
Er wordt van de kandidaat een engagement gevraagd van drie jaar, waarbij hij/zij jaarlijks
aan minstens 10 vergaderingen actief dient te participeren. Begiftigd met een totaalvisie op de
vrijzinnig humanistische dienstverlening wordt eveneens interesse en/of beslagenheid in het
financiële en materiële beheersdomein verwacht. Het mandaat van bestuurder is niet
vrijblijvend. Met een budget van honderdduizenden euro wordt duidelijk geappelleerd aan de
verantwoordelijkheid van de bestuurder. Bovendien zijn de beslissingen van de raad van
bestuur van een Instelling onderworpen aan het administratief toezicht van de minister van
Justitie.
Vrijzinnig humanisten die hun kandidatuur voor het mandaat van bestuurder van een
Instelling
willen
stellen,
kunnen
dit
doen
door
het
bijgevoegd
kandidaatstellingsformulier, vergezeld van een motivering en een beknopt cv, in te
vullen, te ondertekenen en aangetekend terug te sturen, uiterlijk tegen 26 januari 2018
– 17 uur t.a.v. de voorzitter van de betrokken Instelling. Voor de lijst van de Instellingen,
zie de bijlage.
Op straffe van onontvankelijkheid moeten de kandidaturen worden ingediend op het formulier
in de bijlage en binnen de gestelde termijn.
De voorzitter van de Instelling zal bij ontvangst zonder verwijl de kandidaatstelling aan de
betrokkene bevestigen.

Kandidaatstellingsformulier
voor de functie van lid van de raad van bestuur
van de Instelling voor niet-confessionele morele dienstverlening
van de Centrale Vrijzinnige Raad vzw
in Vlaanderen en
het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad
Naam: ........................................................................................................................................................................
Voornamen: ...............................................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................................
Geboortedatum en –plaats: .......................................................................................................................................
Rijksregisternr.: ............................................................................................................................................... (M / V)
Stelt hierbij zijn/haar kandidatuur voor de functie van
lid van de raad van bestuur van de Instelling voor
niet-confessionele morele dienstverlening van

Wordt voorgedragen door de volgende lidvereniging
of

van deMens.nu:
.....................................................................................
die haar zetel heeft op het grondgebied van

0

de provincie Antwerpen *

0 de provincie Antwerpen *

0

de provincie Limburg *

0 de provincie Limburg *

0

de provincie Oost-Vlaanderen *

0 de provincie Oost-Vlaanderen*

0

de provincie Vlaams Brabant *

0 de provincie Vlaams Brabant *

0

de provincie West-Vlaanderen *

0 de provincie West-Vlaanderen *

0

het administratief arrondissement Brussel

0 het administratief arrondissement Brussel

Hoofdstad *
* het ressort aanstippen dat in aanmerking komt

Hoofdstad *
* het ressort aanstippen dat in aanmerking komt

Ondergetekende, verklaart hierbij:
het principe van vrij onderzoek, dat het uitgangspunt vormt van het vrijzinnig denken, te onderschrijven;
de tekst van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens van 4 november 1950 en de aanvullende
protocollen te respecteren;
steeds de grootste verdraagzaamheid te zullen betonen bij het uitoefenen van zijn/haar opdracht;
zich te beschouwen als vertegenwoordiger van de hele vrijzinnig humanistische gemeenschap en zich daarom
te onthouden van daden waardoor hij/zij zich van een deel van deze gemeenschap distantieert.
Indien zijn/haar persoonlijke overtuiging in strijd zou raken met de principes van zijn/haar opdracht, aanvaardt hij/zij
dat de grond en de reden van bestaan van zijn/haar aanstelling vervalt.

Het kandidaatstellingsformulier dient vergezeld te zijn van de motivering en een beknopt curriculum vitae.
Ondergetekende, verklaart hierbij, ingeval hij/zij verkozen wordt, de vergaderingen van de raad van bestuur van de
betrokken Instelling regelmatig te zullen bijwonen en zijn/haar mandaat uit te oefenen in de geest van de Wet, de
beleidslijnen van deMens.nu en de regels van een goed en behoorlijk bestuur.

Plaats en datum

Handtekening

De kandidaturen dienen aangetekend of getekend voor ontvangst toe te komen op het secretariaat van de Instelling voor morele dienstverlening – t.a.v. de voorzitter – op
het adres van de betrokken Instelling uiterlijk op vrijdag 26 januari 2018. Voor de lijst van de IMD’s, zie de bijlage.

Conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (8 december 1992) delen wij u mee dat een aantal
van uw persoonsgegevens opgenomen worden in ons adressenbestand.
De IMD zal, als houder van dit bestand, uw gegevens verwerken in het kader van volgende doeleinden: de verkiezing van bestuurders voor de Instelling voor nietconfessionele morele dienstverlening; het voeren van de administratie ter zake; het verspreiden van publicaties en interne communicatie.
Op schriftelijk verzoek, gericht aan de voorzitter van de betrokken IMD, op het adres van de IMD, kan u een overzicht krijgen van de door de IMD over u opgeslagen
persoonsgegevens. Onjuiste gegevens verbeteren wij op uw verzoek.

Instellingen voor niet-confessionele morele dienstverlening
in Vlaanderen en
het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad

ADRESSEN
• PROVINCIE ANTWERPEN
INSTELLING VOOR MORELE DIENSTVERLENING
t.a.v. Jim Van Leemput, voorzitter
Jan Van Rijswijcklaan 96 - 2018 Antwerpen
Tel. 03/259 10 80 – antwerpen@deMens.nu

• ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD (NL)
INSTELLING VOOR MORELE DIENSTVERLENING
t.a.v. Filip Moeykens, voorzitter
Sainctelettesquare 17 – 1000 Brussel
Tel. 02/242 36 02 – brussel@deMens.nu

• PROVINCIE LIMBURG
INSTELLING VOOR MORELE DIENSTVERLENING
t.a.v. Guy Kindermans, voorzitter
A. Rodenbachstraat 18 – 3500 Hasselt
Tel. 011/21 06 54 - hasselt@deMens.nu

• PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
INSTELLING VOOR MORELE DIENSTVERLENING
t.a.v. Wilfried Van der Borght, voorzitter
Kantienberg 9D – 9000 Gent
Tel. 09/233 52 26 - gent@deMens.nu

• PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
INSTELLING VOOR MORELE DIENSTVERLENING
t.a.v. Robert Van Roosbroeck, voorzitter
Tiensevest 40 – 3000 Leuven
Tel. 016/23 56 35 – leuven@deMens.nu

• PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
INSTELLING VOOR MORELE DIENSTVERLENING
t.a.v. Fanny Dumarey, voorzitter
Jeruzalemstraat 51 – 8000 Brugge
Tel. 050/33 59 75 – brugge@deMens.nu

2. Oproep van kandidaat-bestuurders te verkiezen door de raad van
bestuur van de Centrale Vrijzinnige Raad
Voor elke erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschap die deel uitmaakt
van deMens.nu verkiest de raad van bestuur van de Centrale Vrijzinnige Raad (gedelegeerd
aan de raad van bestuur van deMens.nu) twee effectieve leden van de raad van bestuur van
de Instelling en hun plaatsvervangers uit een lijst met kandidaten die te dien einde gezamenlijk
wordt ingediend door deMens.nu.
Om te kunnen voorgedragen worden als lid of plaatsvervanger van de raad van bestuur van
een Instelling moet men:
1) op de dag van de voordracht minstens achttien jaar oud zijn,
2) een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen,
3) schriftelijk instemmen met het principe van vrij onderzoek.
Er wordt van de kandidaat evenzeer een engagement gevraagd van drie jaar, waarbij hij/zij
jaarlijks aan minstens 10 vergaderingen actief dient te participeren. Begiftigd met een
totaalvisie op de vrijzinnig humanistische dienstverlening wordt eveneens interesse en/of
beslagenheid in het financiële en materiële beheersdomein verwacht. Het mandaat van
bestuurder is niet vrijblijvend. Met een budget van honderdduizenden euro, wordt duidelijk
geappelleerd aan de verantwoordelijkheid van de bestuurder. Bovendien zijn de beslissingen
van de raad van bestuur van een Instelling onderworpen aan het administratief toezicht van
de minister van Justitie.
De vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers hebben een imperatief mandaat. Zij bewaken
de implementering van de missie en de visie van de Centrale Vrijzinnige Raad – gedelegeerd
aan deMens.nu - in het regionaal financieel beleid van de Instellingen. Zij rapporteren hierover
jaarlijks aan de raad van bestuur van deMens.nu na de raad van bestuur van betrokken
instelling te hebben geïnformeerd en gehoord. Zij kunnen de raad van bestuur van deMens.nu
vragen gehoord te worden. De raad van bestuur van deMens.nu kan de vertegenwoordigers
uitnodigen op zijn vergaderingen.
Vrijzinnig humanisten die hun kandidatuur voor het mandaat van bestuurder van een
Instelling voor morele dienstverlening verkozen door de raad van bestuur van de
Centrale Vrijzinnige Raad willen stellen, kunnen dit doen door het bijgevoegd
kandidaatstellingsformulier, vergezeld van een motivering en een beknopt cv, in te
vullen, te ondertekenen en aangetekend terug te sturen, uiterlijk tegen 26 januari 2018
– 17 uur t.a.v. de voorzitter van deMens.nu, Sylvain Peeters, p/a federaal secretariaat
deMens.nu, Brand Whitlocklaan 87 bus 9 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.
Op straffe van onontvankelijkheid moeten de kandidaturen worden ingediend op het formulier
in de bijlage en binnen de gestelde termijn.
De voorzitter van deMens.nu zal bij ontvangst zonder verwijl de kandidaatstelling aan de
betrokkene bevestigen.

Te weten:
Er is geen onverenigbaarheid tussen de kandidatuur lid van de raad van bestuur van
de Instelling en lid van het kiescollege (verkiezingsreglement CVR).
Er is geen onverenigbaarheid tussen de kandidatuur lid van de raad van bestuur van
de Instelling en lid van bestuursorganen van de CVR, deMens.nu en haar
lidverenigingen.
Er is geen onverenigbaarheid tussen de kandidatuur lid van de raad van bestuur van
de Instelling te verkiezen door het kiescollege van de Instelling en de kandidatuur lid
van de raad van bestuur van de Instelling aan te duiden door de CVR.
Er is wel een onverenigbaarheid tussen het mandaat van effectief lid van de raad van
bestuur van de Instelling en lid van een begeleidingsgroep van deMens.nu.
Er is wel een onverenigbaarheid tussen de functie van voorzitter van de raad van
bestuur van de Instelling en lid van de bestuursorganen van de CVR en deMens.nu.

Kandidaatstellingsformulier
voor de functie van lid van de raad van bestuur
van de Instelling voor niet-confessionele morele dienstverlening
van de Centrale Vrijzinnige Raad vzw
in Vlaanderen en
het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad
RAADSLEDEN TE VERKIEZEN DOOR
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE CENTRALE VRIJZINNIGE RAAD
Naam: ........................................................................................................................................................................
Voornamen: ...............................................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................................
Geboortedatum en –plaats: .......................................................................................................................................
Rijksregisternr.: ............................................................................................................................................... (M / V)
Stelt hierbij zijn/haar kandidatuur voor de functie van
0

effectief lid

0

plaatsvervangend lid

van de raad van bestuur van de Instelling voor niet-confessionele morele dienstverlening van
0

de provincie Antwerpen *

0

de provincie Limburg *

0

de provincie Oost-Vlaanderen *

0

de provincie Vlaams Brabant *

0

de provincie West-Vlaanderen *

0

het administratief arrondissement Brussel Hoofdstad *

* het ressort aanstippen dat in aanmerking komt

Ondergetekende, verklaart hierbij:
het principe van vrij onderzoek, dat het uitgangspunt vormt van het vrijzinnig denken, te onderschrijven;
de tekst van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens van 4 november 1950 en de aanvullende
protocollen te respecteren;
steeds de grootste verdraagzaamheid te zullen betonen bij het uitoefenen van zijn/haar opdracht;
zich te beschouwen als vertegenwoordiger van de hele vrijzinnig humanistische gemeenschap en zich daarom
te onthouden van daden waardoor hij/zij zich van een deel van deze gemeenschap distantieert.
Indien zijn/haar persoonlijke overtuiging in strijd zou raken met de principes van zijn/haar opdracht, aanvaardt hij/zij
dat de grond en de reden van bestaan van zijn/haar aanstelling vervalt.

Het kandidaatstellingsformulier dient vergezeld te zijn van de motivering en een beknopt curriculum vitae.
Ondergetekende, verklaart hierbij, ingeval hij/zij verkozen wordt, de vergaderingen van de raad van bestuur van de
betrokken Instelling regelmatig te zullen bijwonen en zijn/haar mandaat uit te oefenen in de geest van de Wet, de
beleidslijnen van deMens.nu en de regels van een goed en behoorlijk bestuur.
Plaats en datum

Handtekening

De kandidaturen dienen aangetekend of getekend voor ontvangst toe te komen op het federaal secretariaat van deMens.nu – t.a.v. Sylvain Peeters, voorzitter – Brand
Whitlocklaan 87 bus 9 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, uiterlijk op vrijdag 26 januari 2018.

Conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (8 december 1992) delen wij u mee dat een aantal
van uw persoonsgegevens opgenomen worden in ons adressenbestand.
deMens.nu zal, als houder van dit bestand, uw gegevens verwerken in het kader van volgende doeleinden: de verkiezing van bestuurders voor de Instelling voor nietconfessionele morele dienstverlening; het voeren van de administratie ter zake; het verspreiden van publicaties en interne communicatie.
Op schriftelijk verzoek, gericht aan Sylvain Peeters, voorzitter deMens.nu, Brand Whitlocklaan 87 bus 9 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, kan u een overzicht krijgen van
de door deMens.nu over u opgeslagen persoonsgegevens. Onjuiste gegevens verbeteren wij op uw verzoek.

