
Statuten Unie van Baptistengemeenten gewijzigd 28 november 2014 

1 
 
 
 
 
 

STATUTEN VAN DE 
 

UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND 
 
 
 
 
Art. 1 Naam, duur en plaats van vestiging 
Art. 2 Grondslag 
Art. 3 Doel 
 
 Leden, aspirant-leden en geassocieerde gemeenten  
Art. 4 Leden, aspirant-leden en geassocieerde gemeenten 
 
 Organisatie 
Art. 5 Organisatie  
 
 Algemene Vergadering  
Art. 6 Leden van, en vertegenwoordiging en stemrecht tijdens Algemene Vergadering 
Art. 7 Stemmen buiten de Algemene Vergadering 
Art. 8 Bijeenroepen van en stemrecht tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering 
 
 Unieraad, Werkorganisatie, Stichtingen, Colleges en Commissies  
Art. 9 Unieraad  
Art. 10 Werkorganisatie 
Art. 11 Kerkelijke Stichtingen 
Art. 12 Arbitragecommissie 
Art. 13  Colleges en Commissies 
 
 Vertegenwoordiging 
Art. 14 Vertegenwoordiging 
 
 Financiën 
Art. 15 Financiën 
 
 Huishoudelijke Reglement en Werkorde van de Werkorganisatie 
Art. 16 Huishoudelijk Reglement en de Werkorde van de Werkorganisatie 
 
 Overige bepalingen 
Art. 17 Verandering van de Statuten 
Art. 18 Ontbinding van de Unie 



Statuten Unie van Baptistengemeenten gewijzigd 28 november 2014 

 

NAAM, DUUR EN PLAATS VAN VESTIGING 
 
Artikel 1 1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen 

de Unie. 
2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde 

tijd. 
3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 

van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands 
recht. 

 
 
GRONDSLAG 
 
Artikel 2 De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door 

de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, 
Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te 
hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt. 

 
 
DOEL 
 
Artikel 3 Het doel van de Unie is: 

a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen; 
b. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te 

scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te 
verbreiden; 

c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland. 
 
 
LEDEN, ASPIRANT-LEDEN EN GEASSOCIEERDE GEMEENTEN 
 
Artikel 4 1. Lid van de Unie is elke Baptistengemeente in Nederland, als bedoeld in artikel 2, die 

door de Algemene Vergadering als lid van de Unie is toegelaten. 
2. Een gemeente die als lid van de Unie wenst te worden opgenomen, dient zich daartoe 

schriftelijk te melden bij de Unieraad. Bij het verzoek dient een gewaarmerkt afschrift 
van de statuten of het statuut van de gemeente te worden overlegd. 

3. De Unieraad geeft advies over de aanmelding aan de Algemene Vergadering, die op 
haar eerstvolgende zitting beslist over toelating, eventueel onder bepaalde 
voorwaarden. 

4. Het lidmaatschap gaat in op de datum van het besluit van de Algemene Vergadering, 
waarbij de gemeente als lid wordt opgenomen, tenzij daaromtrent in dat besluit 
uitdrukkelijk anders is bepaald. 

5. Aspirant-lid van de Unie is een kerkelijke gemeente die aan de Unie de intentie heeft 
uitgesproken om op enig moment toe te treden tot de Unie, en die door de Algemene 
Vergadering als aspirant-lid is aanvaard. 

6. Een gemeente verliest haar lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap: 
a. door schriftelijk daarvoor bij de Unieraad te bedanken; 
b. door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering met ingang van 

de datum van dat besluit, tenzij daaromtrent in dat besluit uitdrukkelijk anders is 
bepaald; 

c. door opheffing van de gemeente. 
7. Waar verder in deze Statuten gesproken wordt over “gemeente”, zijn uitsluitend de in lid 

1 en lid 5 genoemde gemeenten bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
8. Een geassocieerde gemeente van de Unie is een kerkelijke gemeente die zich 

betrokken voelt bij of verwant weet met de Unie, nooit lid van de Unie is geweest, de 
grondslag van de Unie respecteert en die door de Unie als geassocieerde gemeente is 
aanvaard. 
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ORGANISATIE 

 

Artikel 5 1. De Unie van Baptistengemeenten in Nederland bestaat uit: 
a. de Algemene Vergadering 
b. de Unieraad 
c. de Werkorganisatie  
d. Kerkelijke Stichtingen 
e. de Arbitragecommissie 
f. Colleges en Commissies  

 
ALGEMENE VERGADERING 

 

Artikel 6 Leden van, vertegenwoordiging en stemrecht tijdens de Algemene Vergadering 
 1. De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan binnen de Unie. 

2. De Algemene Vergadering houdt tenminste eenmaal per jaar een reguliere zitting. De 
Unieraad roept de Algemene Vergadering bijeen. 

3. De Algemene Vergadering is samengesteld uit de volgende leden: 
a. de afgevaardigden van de gemeenten die als leden en als aspirant-leden bij de Unie 

zijn aangesloten; de gemeenten kunnen voor het eerste honderdtal leden of een 
gedeelte daarvan 2 afgevaardigden zenden, voor elk honderdtal meer of een 
gedeelte daarvan één afgevaardigde meer; 

b. de leden van de Unieraad en de Algemeen Secretaris; 
c.  een vertegenwoordiger van de door de Algemene Vergadering of Unieraad 

benoemde Colleges of Commissies (art. 13), en de door de Unieraad benoemde 
verantwoordelijken binnen de Werkorganisatie;  

d. een vertegenwoordiger van elk van de Kerkelijke Stichtingen (zoals bedoeld in art. 
11); 

e. de door de Algemene Vergadering tot leden benoemde natuurlijke personen, lid 
zijnde van een Baptistengemeente in binnen- of buitenland; 

f. personen op uitnodiging van de Unieraad; 
g. voorgangers die krachtens de bepalingen van het reglement inzake voorgangers, 

emeritus voorganger zijn, tenzij zij op grond van de onderdelen a t/m f lid van de 
Algemene Vergadering zijn.  

4. De personen bedoeld in de onderdelen b t/m f van lid 3 kunnen niet tevens 
afgevaardigde van een gemeente zijn. 

5. Bepalingen t.a.v. stemrecht en spreekrecht: 
a. stemrecht hebben de onder lid 3 onderdeel a van dit artikel bedoelde leden, mits van 

hun benoeming als afgevaardigde schriftelijk vooraf officieel kennis is gegeven aan 
de Algemeen Secretaris; 

b. een lid of aspirant-lid van de Unie kan door de Unieraad worden geschorst indien dit 
niet aan zijn financiële of andere verplichtingen voldoet. De afgevaardigden van een 
geschorst lid van de Unie hebben geen stemrecht, doch wel spreekrecht op de 
Algemene Vergadering; 

c. spreekrecht op de Algemene Vergadering hebben verder alle in dit artikel onder lid 3 
bedoelde leden; 

d. voor het tot stand komen van een besluit zal een meerderheid van het aantal 
uitgebrachte stemmen vereist zijn, tenzij het een besluit betreft waarvoor 
reglementair een 2/3 meerderheid is vereist; 

e. een stemming is nietig indien niet meer dan de helft van het aantal stemgerechtigde 
leden van de Algemene Vergadering die tevens de presentielijst hebben getekend, 
aan de stemming heeft deelgenomen 

 
 

Artikel 7 Stemmen buiten de Algemene Vergadering 
 1. De Unieraad is bevoegd enige beslissing tussentijds schriftelijk ter stemming aan de 

aangesloten gemeenten voor te leggen. In zijn schrijven bepaalt de Unieraad binnen 
welke termijn de gemeenten hun oordeel schriftelijk kenbaar moeten maken. Deze 
termijn zal niet korter mogen zijn dan een maand na de verzending van het schrijven.  

2. Iedere gemeente is bevoegd zoveel stemmen uit te brengen als zij volgens Art. 6 lid 3 
onderdeel a afgevaardigden zou mogen zenden naar een Algemene Vergadering, naar 
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gelang van het opgegeven aantal leden van de gemeente per 1 januari van het lopende 
kalenderjaar.  

3. Voor het tot stand komen van een besluit zal een meerderheid van het aantal 
uitgebrachte stemmen vereist zijn, tenzij het een besluit betreft waarvoor reglementair 
een 2/3 meerderheid is vereist. 

4. Indien tenminste 1/5 van het aantal gemeenten binnen een maand na verzending van 
het schrijven bij de Unieraad bezwaren kenbaar maakt tegen een schriftelijke stemming 
over de in het eerste lid bedoelde aangelegenheid, dan stelt de Unieraad de 
aangelegenheid aan de orde op de eerstvolgende Algemene Vergadering, dan wel op 
een Buitengewone Algemene Vergadering.  

5. Geschorste leden van de Unie hebben ten aanzien van een schriftelijke stemming noch 
stemrecht, noch het recht bezwaren kenbaar te maken. 

 
 

Artikel 8 Bijeenroepen van en stemrecht tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering 
 1. Een Algemene Vergadering kan in buitengewone zitting bijeen worden geroepen:  

a. bij besluit van de Unieraad; 
b. op schriftelijk verzoek van tenminste 1/5 deel van de aangesloten gemeenten; 
c. tijdens een Algemene Vergadering door tenminste 1/3 deel van het aantal 

stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering, die de presentielijst hebben 
getekend. 

2. In een geval als bedoeld in onderdeel b of c van lid 1 zal de Unieraad na ontvangst van 
het verzoek de Algemene Vergadering in een buitengewone zitting bijeenroepen. 

3. Ten aanzien van afvaardiging en stemrecht is Art. 6 van overeenkomstige toepassing. 
 
 
UNIERAAD, WERKORGANISATIE, STICHTINGEN, COLLEGES EN COMMISSIES 

 

Artikel 9 Unieraad  
1. De Unieraad bestaat uit tenminste vijf leden, die door de Algemene Vergadering uit de 

leden van de aangesloten gemeenten worden verkozen. De Unieraad draagt er zorg 
voor dat de Algemene Vergadering zo spoedig mogelijk in de vacatures kan voorzien. 

2. De Unieraad draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de Algemene 
Vergadering en is belast met het toezicht op de Werkorganisatie, voor zover in deze 
statuten niet anders is bepaald. 

3. De Unieraad legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering, in het bijzonder 
over het door haar of onder haar verantwoordelijkheid gevoerde beleid, de planning en 
de uitvoering daarvan. 

4. De Algemene Vergadering stelt het Reglement Unieraad vast waarin de inrichting, 
samenstelling en bevoegdheden van de Unieraad zijn geregeld.  

 
 
  
Artikel 10 Werkorganisatie 
 1. De Werkorganisatie is het inhoudelijk en facilitair dienstencentrum van de Unie dat tot 

taak heeft de uitvoering van de Uniearbeid en zij staat onder leiding van de Algemeen 
Secretaris.  

 2.  De Algemeen Secretaris wordt op voordracht van de Unieraad aangesteld door de 
Algemene Vergadering. 

 3.  De Algemene Vergadering stelt het Reglement Algemeen Secretaris vast waarin de 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Algemeen Secretaris zijn 
geregeld.   
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Artikel 11 Kerkelijke Stichtingen 
 1. Kerkelijke Stichtingen zijn zelfstandige onderdelen van de Unie van Baptisten-

gemeenten in Nederland. De besturen ervan bestaan uit tenminste drie leden, die door 
de Unieraad uit de leden van de gemeenten worden gekozen, tenzij met goedkeuring 
van de Algemene Vergadering in het Statuut van de betrokken kerkelijke stichting 
anders is bepaald. 

2. De Algemene Vergadering keurt het statuut van de stichting goed. In het statuut zijn in 
elk geval de zittingsperiode van bestuursleden, het aantal leden en de wijze van 
herverkiezing opgenomen. 

3. Kerkelijke Stichtingen worden na besluit van de Algemene Vergadering door de 
Unieraad ingesteld ter behartiging van de belangen van bepaalde onderdelen van de 
Unie-arbeid en voor het beheer van eigendommen en bezittingen, die voor de Unie-
arbeid van bijzondere betekenis zijn. 

4. Voor het tot stand komen van een besluit tot instelling van een Kerkelijke Stichting is 
tenminste 2/3 deel nodig van het aantal op de Algemene Vergadering uitgebrachte 
stemmen. 

5. De Unie van Baptistengemeenten in Nederland kent op het tijdstip van vaststelling van 
deze Statuten de volgende Kerkelijke Stichting: 
Bouwstichting der Unie van Baptistengemeenten in Nederland 

 
 
Artikel 12 Arbitragecommissie 

1. De Arbitragecommissie heeft als doel het beslechten van geschillen binnen de Unie en 
binnen de leden van de Unie, met inachtneming van de eigen aard van en 
verhoudingen in de gemeenten, en is bevoegd tot het doen van bindende uitspraken.  

2. De Algemene Vergadering stelt het Arbitragereglement vast waarin de inrichting, 
samenstelling en bevoegdheden van de Arbitragecommissie zijn geregeld. 

 
 
Artikel 13 Colleges en Commissies 
 1. De Algemene Vergadering kan besluiten een College of Commissie in te stellen die 

wordt belast met een bijzondere taak, bijv. advies uitbrengen over (een) door de 
Algemene Vergadering aan te geven onderwerp(en). 

2. Voor het tot stand komen van een besluit tot instelling van een College of Commissie 
als bedoeld in lid 1 is tenminste 2/3 deel nodig van het aantal door de Algemene 
Vergadering uitgebrachte stemmen. 

 
VERTEGENWOORDIGING 
 
Artikel 14 

De Unie treedt handelend op bij besluit van de Algemene Vergadering. De Unie wordt in en 
buiten rechte vertegenwoordigd door de Unieraad of, in de gevallen genoemd in het 
Reglement Algemeen Secretaris, door de Algemeen Secretaris. De Unieraad treedt alsdan 
op via tenminste twee leden tot wie in elk geval de voorzitter van de Unieraad behoort.  

 
FINANCIËN 
 
Artikel 15 De inkomsten van de Unie bestaan uit: 

a. een jaarlijkse, door de Algemene Vergadering vast te stellen contributie van de 
aangesloten gemeenten ten behoeve van alle taken en activiteiten behorende tot het 
totaal van de Unie-arbeid, zoals door de Algemene Vergadering goedgekeurd; 

b. vrijwillige bijdragen; 
c. andere baten. 

 
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Artikel 16 Al hetgeen verder betrekking heeft op de regeling van de werkzaamheden en de belangen 
van de Unie wordt nader bepaald in een Huishoudelijk Reglement, vast te stellen door de 
Algemene Vergadering. Het HR mag niet in strijd zijn met deze Statuten.  

 



Statuten Unie van Baptistengemeenten gewijzigd 28 november 2014 

 
OVERIGE BEPALINGEN 

 

Artikel 17 Verandering van de Statuten 

 Voor verandering van deze Statuten is tenminste 2/3 deel van het aantal door de Algemene 
Vergadering uitgebrachte stemmen nodig. Een voorstel tot wijziging mag nimmer staande de 
vergadering worden gedaan. Een stemming hierover mag niet schriftelijk buiten de 
vergadering plaatsvinden. 

 
 
Artikel 18 Ontbinding van de Unie 
 1. Ontbinding van de Unie zal alleen kunnen plaatshebben krachtens besluit van een 

Algemene Vergadering, indien op die vergadering tenminste ¾ van het aantal 
stemgerechtigde gemeenten vertegenwoordigd is, en slechts met een meerderheid van 
2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen van hen die voldoen aan het bepaalde in Art. 
6 lid 3 onderdeel a.  

2. Indien op deze Algemene Vergadering geen ¾ van het aantal stemgerechtigde 
gemeenten vertegenwoordigd is, zal binnen drie maanden een nieuwe Algemene 
Vergadering worden belegd, waarbij een besluit tot ontbinding van de Unie genomen 
kan worden door de alsdan aanwezige stemgerechtigde gemeenten. 

3. Een voorstel tot ontbinding zal eerst in behandeling kunnen worden genomen, wanneer 
dit voorstel, voorzien van toelichting, tenminste 3 maanden voor de datum van de 
Algemene Vergadering per aangetekend schrijven aan de gemeenten is verzonden. 

4. Bij ontbinding vervallen verdere baten aan de gemeenten naar rato van het ledental, 
mits een gemeente aan de verplichtingen jegens de Unie heeft voldaan. 

 
 
Gewijzigd en opnieuw vastgesteld door de Algemene Vergadering op 28 november 2014 te Amsterdam. 
 
 
Voorzitter Unieraad, ………………… Lid Unieraad, …………………… 
 
 
 
……………………………… ……………………………….. 

 
 
 


