Generale regeling inzake de procedure bij fusie en splitsing
van rechtspersoonlijkheid bezittende onderdelen van de kerk
als bedoeld in ordinantie 2-19-6
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Artikel 1.

Het besluit tot fusie of splitsing

1. Een besluit tot vereniging van twee of meer tot de kerk behorende gemeenten als bedoeld in
ordinantie 2-12 wordt - met inachtneming van het bepaalde in genoemd artikel van ordinantie 2
en in deze generale regeling - genomen door de kerkenraden van de betrokken gemeenten.
Een vereniging als bedoeld in dit artikel behoeft medewerking en goedvinden van het breed
moderamen van de classicale vergadering.
2. Een besluit tot vorming van een nieuwe gemeente als bedoeld in ordinantie 2-12-10 respectievelijk in ordinantie 2-13, alsmede tot samenvoeging van twee of meer gemeenten als bedoeld
in ordinantie 2-14, wordt - met inachtneming van het bepaalde in de desbetreffende artikelen
van genoemde ordinantie en van deze generale regeling - genomen door het breed modera1
men van de classicale vergadering.
3. Een besluit tot vereniging of samenvoeging van gemeenten (fusie van gemeenten) respectievelijk tot vorming van een nieuwe gemeente dan wel splitsing van gemeenten houdt tevens de
fusie respectievelijk splitsing in van de diaconieën van de desbetreffende gemeenten.
4. Het breed moderamen van de classicale vergadering vergewist zich ervan dat - voordat een
besluit als bedoeld in lid 1 en 2 wordt genomen - de in de desbetreffende artikelen van de ge2
noemde ordinantie voorgeschreven procedure is gevolgd.
5. De vereniging, samenvoeging, vorming van een nieuwe gemeente of splitsing als bedoeld in lid
1 respectievelijk 2 alsmede in lid 3 geschiedt bij notariële akte.
Artikel 2.

Vereniging en samenvoeging van gemeenten

1. Bij vereniging van twee of meer tot de kerk behorende gemeenten als bedoeld in ordinantie 212 vormen de betrokken gemeenten tezamen een nieuwe gemeente, die zoals voorheen de
gemeenten die verenigd zijn, een rechtspersoonlijkheid bezittend onderdeel van de kerk is.
2. Bij samenvoeging van twee of meer tot de kerk behorende gemeenten als bedoeld in ordinantie 2-14 vormen de betrokken gemeenten tezamen een nieuwe gemeente, die zoals voorheen
de gemeenten die samengevoegd zijn, een rechtspersoonlijkheid bezittend onderdeel van de
kerk is.
3. Een (voorgenomen) besluit tot vereniging respectievelijk samenvoeging vermeldt in ieder geval:
a. de naam van de verenigde respectievelijk samengevoegde gemeente, als bedoeld in ordinantie 2-11-1 alsmede de plaats waar de gemeente gevestigd is;
b. de grenzen van de gemeente;
c. de beoogde samenstelling - op de datum van de vereniging respectievelijk de samenvoeging - van de kerkenraad, het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen;
d. een verwijzing naar de bij het besluit gevoegde regeling van de uit de vereniging respectievelijk de samenvoeging voortvloeiende rechtsgevolgen alsmede de gevolgen voor het gemeentelijk leven als bedoeld in ordinantie 2-19-1;
e. de vergaderingen en organen van gemeenten en kerk, die goedkeuring dan wel advies
moeten geven over de voorgenomen vereniging respectievelijk samenvoeging en de daarbij behorende regelingen.
4. In de regeling als bedoeld in lid 3 sub d wordt in ieder geval een regeling getroffen ten aanzien
van
- de positie van de predikanten en kerkelijk werkers, waarbij - indien de gemeente wordt ingedeeld in wijkgemeenten - wordt aangegeven in welk van de nieuw gevormde wijkgemeenten betrokkenen werkzaam zullen zijn,
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Wijziging generale regeling fusie en splitsing, artikel 1-1 en 2, besluit generale synode d.d. 9 november 2012, ingegaan 1
januari 2013.
Wijziging generale regeling fusie en splitsing, artikel 1-4, besluit generale synode d.d. 9 november 2012, ingegaan 1
januari 2013.
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de diaconale en andere vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeenten, waarbij tevens een inventarisatie wordt opgemaakt van de rechten en verplichtingen alsmede
van de goederen van de betrokken gemeenten en diaconieën en
- de wijze waarop de werkzaamheden van de onderscheiden organen van de gemeenten
worden voortgezet dan wel beëindigd.
5. Bij het besluit tot vereniging respectievelijk samenvoeging wordt door de betrokken kerkenraden - met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 4-7-2 - tevens vastgesteld
- een regeling voor de verkiezing van ambtsdragers,
- een regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad en
- een regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente, en
dient door deze kerkenraden - met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 4-8-7 - overeenstemming te zijn verkregen over de gang van zaken in de nieuwe gemeente ten aanzien
van de aangelegenheden als bedoeld in genoemd artikel.
6. Bij vereniging en samenvoeging van gemeenten worden degenen die in de registers van de
betrokken gemeenten als bedoeld in ordinantie 2-6-1 sub a zijn ingeschreven, geacht - op
overeenkomstige wijze - te zijn ingeschreven in het register van de verenigde respectievelijk
samengevoegde gemeente.
-

Artikel 3.

Vorming van een nieuwe gemeente respectievelijk splitsing van gemeenten

1. Bij vorming van een nieuwe gemeente als bedoeld in ordinantie 2-12-10 respectievelijk in ordinantie 2-13 vormt de nieuwe gemeente - evenals de oorspronkelijke gemeente - een rechtspersoonlijkheid bezittend onderdeel van de kerk.
2. Bij splitsing van een gemeente in twee of meer tot de kerk behorende gemeenten vormen de
gemeenten die bij de splitsing ontstaan, elk een rechtspersoonlijkheid bezittend onderdeel van
de kerk.
3. Een (voorgenomen) besluit tot vorming van een nieuwe gemeente respectievelijk splitsing van
een gemeente vermeldt in ieder geval:
a. de naam van de nieuwe gemeente(n) als bedoeld in ordinantie 2-11-1 alsmede de plaats
waar de gemeente(n) gevestigd is c.q. zijn;
b. de grenzen van de gemeente(n);
c. de beoogde samenstelling - op de datum van de vorming van de nieuwe gemeente respectievelijk de splitsing van de gemeente - van de kerkenraden, de colleges van kerkrentmeesters en de colleges van diakenen;
d. een verwijzing naar de bij het besluit gevoegde regeling van de uit de vorming van de
nieuwe gemeente respectievelijk de splitsing voortvloeiende rechtsgevolgen alsmede de
gevolgen voor het gemeentelijk leven van de betrokken gemeente(n), als bedoeld in ordinantie 2-19-1;
e. de vergaderingen en organen van gemeenten en kerk, die goedkeuring dan wel advies
moeten geven over de voorgenomen vorming van de nieuwe gemeente respectievelijk
splitsing en de daarbij behorende regelingen.
4. In de regeling als bedoeld in lid 3 sub d wordt in ieder geval een regeling getroffen ten aanzien
van
- de positie van de predikanten en kerkelijk werkers, waarbij wordt aangegeven in welk van
de gemeenten betrokkenen werkzaam zullen zijn,
- de diaconale en andere vermogensrechtelijke aangelegenheden van de betrokken gemeenten, waarbij tevens een beschrijving wordt gegeven aan de hand waarvan kan worden
bepaald
- welke vermogensbestanddelen zullen toebehoren aan elk van de betrokken gemeenten en
diaconieën en
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welke rechten en verplichtingen worden toegekend aan elk van de betrokken gemeenten
en diaconieën, alsmede
- de wijze waarop de werkzaamheden van de onderscheiden organen van de (oorspronkelijke) gemeente door de afzonderlijke gemeenten worden voortgezet dan wel beëindigd.
5. Bij het besluit tot vorming van een nieuwe gemeente respectievelijk tot splitsing, dan wel zo
spoedig mogelijk daarna, wordt door elk van de betrokken kerkenraden - met inachtneming van
het bepaalde in ordinantie 4-7-2 - tevens vastgesteld
- een regeling voor de verkiezing van ambtsdragers,
- een regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad en
- een regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente.
6. Bij vorming van een nieuwe gemeente respectievelijk splitsing worden degenen die in het register van de gemeente als bedoeld in ordinantie 2-6-1 sub a zijn ingeschreven, geacht - op
overeenkomstige wijze - te zijn ingeschreven in het register van de gemeente, binnen welker
grondgebied zij hun vaste woonplaats hebben, tenzij betrokkenen - voor de datum van de vorming van de nieuwe gemeente respectievelijk de splitsing - een verzoek bij de kerkenraad
hebben ingediend om bij een andere betrokken gemeente te worden ingeschreven.
-

Artikel 4.

Bijzondere zorg

1. De generale synode oefent - wanneer de band tussen een aanzienlijk deel van de leden van
een tot de kerk behorende gemeente en de Protestantse Kerk in Nederland dreigt verbroken te
worden en/of een aanzienlijk deel van de ambtsdragers van een gemeente niet bereid is het
ambt te (blijven) vervullen binnen de kerk - ten aanzien van de desbetreffende gemeente bijzondere zorg uit door de voorzieningen als aangegeven in dit artikel, te treffen.
2. Wanneer feiten of omstandigheden daartoe aanleiding geven of wanneer een kerkenraad of
het breed moderamen van een meerdere ambtelijke vergadering daartoe een verzoek heeft
gedaan, doet de generale synode door een daartoe ingestelde commissie, die zich daarbij kan
laten bijstaan door het regionale respectievelijk generale college voor de visitatie, een onderzoek instellen naar de situatie ter plaatse, waarbij de commissie tevens de opdracht heeft door het voeren van overleg met de kerkenraad, ambtsdragers en gemeenteleden en het geven van gevraagd en ongevraagd advies - te bemiddelen.
3. Wanneer ondanks de in lid 2 genoemde bemiddeling ter plaatse een aanzienlijk deel van de
gemeenteleden en/of van de ambtsdragers van een gemeente van overtuiging is dat zij niet
langer deel kunnen uitmaken van de Protestantse Kerk in Nederland respectievelijk dat zij het
ambt niet kunnen (blijven) vervullen binnen de Protestantse Kerk in Nederland treft de commissie de maatregelen, die nodig zijn voor het voortbestaan van de gemeente, die - al dan niet
verenigd dan wel samengevoegd met een andere gemeente - deel blijft uitmaken van de Protestantse Kerk in Nederland.
4. Indien de in lid 3 bedoelde ambtsdragers en/of gemeenteleden overgaan tot de vorming van
een nieuwe kerkgemeenschap die krachtens het bepaalde in art. 2:2 BW rechtspersoonlijkheid
bezit, treft de commissie - met inachtneming van de omstandigheden ter plaatse en onverminderd het in lid 3 bepaalde - een voorziening met het oog op het komen tot een nieuw kerkelijk
leven van betrokkenen.
Wanneer het in dit artikel gestelde de leden en/of ambtsdragers van een wijkgemeente betreft,
is deze bepaling van overeenkomstige toepassing.
5. Een voorziening als bedoeld in lid 4 wordt getroffen
- na overleg met de kerkenraad, met het college van kerkrentmeesters en met het college
van diakenen van de gemeente,
- gehoord degenen die zich (willen) losmaken van de Protestantse Kerk in Nederland,
- gehoord het breed moderamen van de classicale vergadering, het regionale college voor
de visitatie en het regionale college voor de behandeling van beheerszaken,
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wanneer het een evangelisch-lutherse gemeente betreft in overleg met de synodale commissie.
6. In deze voorziening wordt in ieder geval bepaald dat op verzoek van betrokkenen een afschrift
wordt verstrekt uit de registers van de gemeente van de gegevens van degenen die deel
(gaan) uitmaken van de nieuwe kerkgemeenschap,
waarbij overigens de registers, het doop-, lidmaten- en trouwboek, de notulenboeken, de financiële administratie en de andere bescheiden - onder welke benaming ook – alsmede de naam
en het archief van de gemeente in ieder geval blijven toebehoren aan de gemeente die deel
blijft uitmaken van de Protestantse Kerk in Nederland.
Bij het treffen van de voorziening worden ook vermogensrechtelijke aspecten in aanmerking
genomen.
7. De voorziening wordt ter beoordeling voorgelegd aan de kleine synode die bevoegd is de voorziening binnen dertig dagen af te wijzen en is, indien de kleine synode geen gebruik maakt van
deze bevoegdheid, bindend voor de betrokken organen van de kerk.
8. Tegen het besluit waarin de voorziening is vervat, kan bezwaar worden ingediend naar het
bepaalde in ordinantie 12.
In afwijking van het in ordinantie 12 bepaalde kunnen bezwaren tegen het besluit waarin de
voorziening is vervat ook worden ingediend door leden en organen van de nieuwe kerkgemeenschap.
-

Artikel 5.

Publicatie van een voorgenomen besluit

1. Van een voorgenomen besluit tot vereniging respectievelijk samenvoeging wordt door de kerkenraden van de betrokken gemeenten gezamenlijk respectievelijk door het breed moderamen
van de classicale vergadering mededeling gedaan in een dagblad dat verschijnt in de regio
waarbinnen de te verenigen of samen te voegen gemeenten gelegen zijn; in deze mededeling
wordt aangegeven waar het voorstel tot vereniging c.q. samenvoeging alsmede de laatst vastgestelde jaarrekeningen van de betrokken gemeenten en diaconieën ter inzage liggen.
2. In de mededeling als bedoeld in lid 1 wordt aangegeven dat schuldeisers van de te verenigen
of samen te voegen gemeenten en/of diaconieën tot een maand na publicatie van het voorgenomen besluit bezwaren daartegen kunnen inbrengen bij het breed moderamen van de classicale vergadering, waarbij zij aangeven waarom naar hun inzicht door de vereniging respectievelijk samenvoeging hun verhaalspositie wordt benadeeld.
In de mededeling wordt aangegeven het adres van het breed moderamen van de classicale
vergadering en van degene(n) tot wie men zich kan wenden om nadere inlichtingen te verkrijgen.
3. De mededeling als bedoeld in lid 1 wordt gepubliceerd, voordat het breed moderamen van de
classicale vergadering
- de vereiste goedkeuring heeft gegeven met betrekking tot de voorgenomen vereniging dan
wel
- het besluit over de voorgenomen samenvoeging heeft genomen.
4. Een besluit tot vereniging of samenvoeging kan eerst een maand na publicatie als bedoeld in
lid 2 worden genomen. Zijn er echter bezwaren ingediend als bedoeld in lid 2, dan
- dient eerst een reactie daarop van de betrokken kerkenraden en/of colleges aan het breed
moderamen van de classicale vergadering te worden voorgelegd en
- dient eventueel een wijziging in het voorstel te worden aangebracht.
Eerst nadat de reactie van de vergaderingen en organen van gemeenten en kerk, die goedkeuring dan wel advies moeten geven over de voorgenomen vereniging of samenvoeging, ontvan3
gen is, kan het desbetreffende besluit worden genomen.

3

Wijziging generale regeling fusie en splitsing, artikel 5-1 t/m 4, besluit generale synode d.d. 9 november 2012, ingegaan 1
januari 2013.
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5. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij de vorming van de nieuwe
gemeente respectievelijk splitsing als bedoeld in artikel 3 alsmede bij toepassing van artikel 4.
Artikel 6.

Samenvoeging respectievelijk splitsing van classes

1. Een besluit tot samenvoeging van twee of meer classes dan wel tot vorming van een nieuwe
classis wordt - met inachtneming van het bepaalde in ordinantie 2-20-2 - genomen door de
kleine synode.
2. Het bepaalde in artikel 2, 3 en 5 van de generale regeling is daarbij van overeenkomstige toepassing.
Artikel 7.

Aanduiding

1. Deze generale regeling wordt aangehaald als Generale regeling fusie en splitsing.

Overgangsbepalingen
1. Artikel 4 van deze generale regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2009.
2. In afwijking van het bepaalde in overgangsbepaling 1 van deze generale regeling is de kerkenraad van een gereformeerde kerk die op 30 april 2004 behoort tot de Gereformeerde Kerken in
Nederland, tot 1 mei 2014 bevoegd,
- nadat de commissie van bijzondere zorg - met inachtneming van het in artikel 4-4 tot en
met 4-6 bepaalde - een voorstel heeft uitgebracht over de te treffen voorziening en
- na de gemeente erin gekend en erover gehoord te hebben en - waar van toepassing - met
gunstig advies van alle wijkkerkenraden
te besluiten over de plaats van de gemeente in de kerk.
De kerkenraad kan - bij gemotiveerd besluit - afwijken van het voorstel van de commissie van
bijzondere zorg.
Tegen het besluit van de kerkenraad om de gereformeerde kerk los te maken van de kerk kan
door leden van de gemeente bezwaar worden gemaakt naar het bepaalde in ordinantie 12.
Het besluit tot losmaking van de gereformeerde kerk uit de Protestantse Kerk in Nederland
treedt niet eerder in werking dan na afloop van de bezwaarprocedure.
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