
VOORSTEL BESTUURLIJKE FUSIE UNIE-ABC 
 

Voorstel: 

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten 

(ABC) en de Algemene Vergadering van de Unie van Baptistengemeenten bijeen op 18 

november 2020 te Veenendaal besluit over onderstaand voorstel betreffende bestuurlijke 

fusie. 
 

Aanleiding 
De besturen van Unie en ABC waren voornemens alle fusiedocumenten aan de 

ledenvergaderingen (ALV) van Unie en ABC in mei 2020 voor te leggen voor een eerste 

bespreekronde. Op basis van de uitkomst van die ledenvergaderingen zou een definitieve 

versie van een fusiebesluit gemaakt worden, die aan de ledenvergaderingen van november 

2020 zou kunnen worden voorgelegd. Door het corona-virus is er vertraging opgetreden. 

Ondertussen is er wel gewerkt aan verdere bouwstenen onder de toenemende samenwerking 

tussen Unie en ABC met documenten als ‘Organisatieontwerp’, ‘Financieel perspectief 2021-

2023’ en ‘Samenwerking met CAMA-zending’. Deze documenten zullen aan de ALV van 

november worden voorgelegd. De besturen menen dat het te geforceerd zou zijn om in 

november 2020 gesprek en besluitvorming over een volledige fusie van Unie en ABC te 

hebben.  

 

Inleiding 
Op 14 november 2018 hebben de leden van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland 

(Unie) en de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten Nederland (ABC) ingestemd met het 

voornemen van beide geloofsgemeenschappen om met elkaar te fuseren. Dit voornemen 

vloeit voort uit een jarenlange verkenning van vormen van samenwerking die bijdragen aan 

het optimaal kunnen functioneren van de diverse gemeenten. De instemming van de leden is 

bekrachtigd door de ondertekening van een intentieverklaring tussen de Unie en ABC in maart 

2019.  

Vervolgens is er een "fusiecommissie" (Commissie van Eenheid ) ingesteld met afgevaardigden 

uit beide besturen. Onder verantwoordelijkheid van deze commissie zijn diverse werkgroepen 

ingesteld die - elk met een eigen thema - aan de slag zijn gegaan om de voorgenomen fusie 

op diverse deelonderwerpen nader uit te werken en voor te bereiden. De resultaten daarvan 

staan in de volgende onderleggers: 

1. Besturingsfilosofie – geaccordeerd door ledenvergadering in november 2019 (link 

invoegen) 

2. Organisatieontwerp – ter besluitvorming ledenvergadering november 2020 (link 

invoegen) 

3. Financieel meerjarenperspectief 2021-2023 – ter besluitvorming door 

ledenvergadering van november 2020 (link invoegen) 

4. Voorstel samenwerking met CAMA-zending – ter besluitvorming door 

ledenvergadering van november 2020 (link invoegen) 



Voorstel tot een bestuurlijke fusie 

De besturen van Unie en ABC leggen aan de ALV van Unie en ABC in november 2020 voor om 

per 01-01-2021 tot een bestuurlijke fusie over te gaan.  

Er zijn wat betreft een fusie twee routes mogelijk. We zetten ze op een rij met de voor en 

nadelen: 

 

A. eerst een bestuurlijke fusie met de uitdrukkelijke bedoeling binnen afzienbare termijn 

(streefdatum 01-01-2023) ook juridisch te fuseren; 

B. alleen (of direct) een juridische fusie. 

 

Ad. A Wat is een bestuurlijke fusie. 

Bij een bestuurlijke fusie blijven beide geloofsgemeenschappen als zodanig bestaan. Ieder 

handelt onder eigen naam en heeft zijn eigen leden, organen en wijze van besluitvorming. Wat 

verandert is dat beide besturen bestaan uit dezelfde personen (deel vanuit de Unie en deel 

vanuit ABC).  

 

Puntsgewijs: 

- Beide geloofsgemeenschappen blijven als afzonderlijke kerkrechtelijke rechtspersoon 

bestaan.  

- Het bestuur van beide geloofsgemeenschappen bestaat uit dezelfde personen (personele 

unie). 

- De personele unie wordt statutair vastgelegd (voordrachtsrechten en kwaliteitseisen). 

- Aandacht voor fiscale aspecten (BTW) in het geval dat ook medewerkers werkzaamheden 

gaan verrichten voor beide partijen. 

 

Mogelijke voordelen:  Mogelijke nadelen: 

Er wordt niet geschoven met vermogen 

en medewerkers 

 Let op vergaderorde binnen bestuur 

(vastleggen besluitvorming binnen het bestuur 

op naam van de juiste geloofsgemeenschap 

om onjuiste besluitvorming te voorkomen) 

Personele unie kan eenvoudig worden 

opgeheven 

 

  

Zelfstandigheid binnen gebondenheid 

 

 Statutenwijziging van zowel de Unie als ABC. 

 

Extra tijd om eventuele ongelijkheden 

(hoogte van de contributie) tussen 

partijen of anderszins op te heffen 

  

 

 

 



Ad. B Wat is een juridische fusie. 

Bij een fusie tussen kerkrechtelijke rechtspersonen ligt het net iets genuanceerder dan bij 

rechtspersonen naar burgerlijk recht, maar het komt er op neer dat beide rechtspersonen in 

elkaar opgaan en dat de verdwijnende rechtspersoon ophoudt te bestaan. De rechten en 

plichten van de verdwijnende rechtspersoon gaan over op de verkrijgende rechtspersoon.  

  

Mogelijke voordelen:  Mogelijke nadelen: 

Eén rechtspersoon  Zelfstandigheid van beide 

geloofsgemeenschappen wordt opgeheven 

 

Gemeenschappelijke naam (duidelijkheid 

naar buiten toe) 

 

 Direct een keuze maken voor één/nieuwe 

naam 

Alle medewerkers zijn in dienst van één 

rechtspersoon 

 

  

Overzichtelijke besluitvorming   

 

Conclusie en voorstel 
Op basis van de voor- en nadelen en de huidige stand van zaken in de samenwerking tussen 

Unie en ABC zouden de besturen van Unie en ABC nu de volgende stap van een bestuurlijke 

fusie willen zetten. Daartoe wordt aan de ledenvergaderingen van Unie en ABC het voorstel 

voorgelegd om over te gaan tot een bestuurlijke fusie tussen Unie en ABC. Door een 

bestuurlijke fusie wordt het aantal bestuurlijke organen van drie (twee besturen en de 

Commissie van Eenheid) teruggebracht naar één bestuur. Er ontstaat tijd om een aantal zaken 

nog uit te werken, zoals volledige harmonisatie (van o.a. contributie) en nieuwe naam. De 

aansturing en van de werkorganisatie geschiedt door één bestuur.  

 

Slot 
De besturen hopen met deze stap een volgende fase van eenwording van Unie en ABC in te 

gaan. Er wordt naar gestreefd om de bestuurlijke fusie maximaal twee jaar te laten duren en in 

2022 de besluitvorming over een juridische fusie af te ronden. 

Met deze stap wordt het verlangen naar eenheid in Jezus Christus in organisatorische zin meer 

zichtbaar gemaakt. Gemeenten kunnen elkaar inspireren om de gezamenlijke doelstelling, de 

verspreiding van het Evangelie, vorm te geven in en door de plaatselijke gemeenten.   
 

 

Proces van besluitvorming 

Na de bespreking van en stemming over dit voorstel van een bestuurlijke fusie zijn twee 

vervolgstappen noodzakelijk om dit voorstel uit te voeren: 



1) Aan de afzonderlijke ledenvergaderingen van Unie en ABC wordt een voorstel tot 

wijziging van Statuten respectievelijk Huishoudelijke Reglement voorgelegd. Deze 

wijzigingen zijn noodzakelijk om een bestuurlijke fusie te kunnen realiseren.  

2) Na de bespreking van en stemming over de wijzigingen in Statuten respectievelijk 

Huishoudelijk Reglement wordt aan beide ledenvergaderingen de benoeming van 

nieuwe bestuursleden voorgelegd. Mocht een besluit tot bestuurlijke fusie of tot 

wijziging van Statuten en/of Huishoudelijk Reglement niet worden geaccordeerd dan 

treden de te verkiezen nieuwe bestuursleden toe tot afzonderlijke besturen van de Unie 

of de ABC.  

 

 

 

 

 

 
 


