REGLEMENT VAN HET METROPOLITAAN KAPITTEL VAN UTRECHT
Van de kanunniken
Art.1 Het kapittel telt tenminste vijf kanunniken. Een kanunnik ontvangt bij zijn installatie
een benoemingsakte. De Aartsbisschop van Utrecht is door de aanneming zijner keuze tot
aartsbisschop voorzitter van het kapittel. Voorts zijn er een deken, een secretaris en een
arcarius, die het kapittel uit zijn midden kiest.
Art.2 De kanunniken zijn verplicht de vergaderingen van het kapittel bij te wonen.
Art.3 De kanunniken ontvangen vergoeding van reiskosten ter bijwoning van de
vergaderingen en van verdere kosten ten behoeve van het kapittel gemaakt.
Van de voorzitter, de deken, de secretaris en de arcarius
Art.4 De voorzitter leidt de vergaderingen en regelt de volgorde der te behandelen
onderwerpen.
Art.5 De deken is voorzitter van de vergadering van het kapittel, als de Aartsbisschop
afwezig is. Hij installeert de nieuwe kanunniken, roept de kanunniken op ter vergadering
en treedt op als representant van het kapittel.
Art.6 Bij overlijden van de deken fungeert de naar verkiezing oudste kanunnik als zodanig.
Art.7 In de eerstvolgende vergadering na het overlijden van de deken wordt een opvolger
gekozen.
Art.8 De secretaris houdt de notulen van alle vergaderingen van het kapittel en draagt zorg
dat de stukken, behorende tot de ter tafel te brengen onderwerpen, voorhanden zijn. Hij is
belast met het voeren der correspondentie en het verzenden der stukken.
Art.9 Bij het aangaan van overeenkomsten en het opstellen van akten is de ondertekening
vereist van de voorzitter, de deken en de secretaris. Sede vacante tekenen de beide
vicarissen en de secretaris.
Art.10 Bij ziekte of afwezigheid van de secretaris wordt hij vervangen door een door de
voorzitter aan te wijzen kanunnik.
Art.11 De archiefbescheiden moeten veilig en op een droge plaats worden geborgen.
Art.12 De arcarius administreert de kapittelkas en alle onder het beheer van het kapittel
gestelde fondsen. Hij doet dit in overeenstemming met de besluiten en krachtens een
afzonderlijke instructie van het kapittel.
Art.13 Op de voorjaarsvergadering van het kapittel legt de arcarius van alle door hem

geadministreerde fondsen rekening en verantwoording af over het afgelopen jaar en legt
hij een begroting over voor het nieuwe jaar.
Van de financiële commissie
Art.14 De financiële commissie bestaat uit twee kanunniken, die jaarlijks door het kapittel
worden aangewezen.
Art.15 De financiële commissie staat de arcarius terzijde, controleert vóór de
voorjaarsvergadering diens boeken en bescheiden en brengt daarover verslag uit in de
voorjaarsvergadering, waarbij zij tevens voorstellen doet met betrekking tot het saldo van
de kapittelkas en met betrekking tot de beleggingen.
Van de vergaderingen
Art.16 Het kapittel komt tweemaal 's jaars bijeen; in het voorjaar en in het najaar. Voorts
vergadert het kapittel zo dikwijls de voorzitter het nodig oordeelt of tenminste drie
kanunniken het verlangen daartoe aan de deken kenbaar maken.
Art.17 De agenda der vergadering wordt vastgesteld door de voorzitter in overleg met de
deken. Voordat de agenda wordt vastgesteld, heeft iedere kanunnik het recht voorstellen
voor de vergadering in te dienen. Als een voorstel door tenminste drie kanunniken wordt
ondersteund, komt het in elk geval op de agenda.
Art.18 Van elke vergadering worden notulen gehouden. Deze moeten bevatten:
a. de namen der aanwezige kanunniken
b. vermelding van de ter kennis van de vergadering gebrachte stukken en mededelingen
c. de agenda, de uitslag der gehouden verkiezingen en benoemingen en de inhoud der
genomen besluiten.
Art.19 De kanunniken zijn tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle zaken die het
kapittel betreffen, tenzij anders besloten wordt.
Van de stemmingen
Art.20 Over zaken wordt mondeling gestemd.
Art.21 Besluiten worden genomen met eenvoudige meerderheid van de ter vergadering
uitgebrachte stemmen.
Art.22 Het is de kanunniken niet geoorloofd blanco te stemmen of zich van stemming te
onthouden.
Art.23 Besluiten kunnen slechts genomen worden, indien meer dan de helft van het aantal
kanunniken aanwezig is.

Art.24 De tenuitvoerlegging van een besluit der vergadering kan door de Aartsbisschop
voor een bepaalde tijd worden opgeschort, waarna een nieuwe behandeling kan plaats
vinden.
Van de benoemingen en verkiezingen
Art.25 Benoemingen geschieden na mondeling overleg en met eenvoudige meerderheid
van stemmen.
Art.26 Verkiezingen geschieden schriftelijk en met gesloten briefjes, waarop alleen de
naam van de betreffende persoon of personen voorkomt. De voorzitter wordt bij
schriftelijke stemmingen bijgestaan door de secretaris. Elk stembriefje wordt door de
voorzitter voorgelezen en door de secretaris gecontroleerd en genoteerd. Na afloop van de
stemming worden de briefjes vernietigd. Vóór een verkiezing kan iedere kanunnik
kandidaten voorstellen en kan over de gestelde kandidaten van gedachten gewisseld
worden. Deze gedachtewisseling wordt dan niet genotuleerd. Bij staking van stemmen
wordt een tweede stemming gehouden. Zo nodig volgt daarna een derde stemming.
Wanneer ook dan de stemmen staken, wordt de verkiezing verdaagd voor een door het
kapittel te bepalen tijd.
Van de vicarissen sede vacante
Art.27 De vicarissen sede vacante genieten een honorarium, waarvan de grootte door het
kapittel wordt vastgesteld in de vergadering waarin een vicaris wordt verkozen.
Van de erekanunniken
Art.28 Een kanunnik die wegens het bereiken van de door het Statuut genoemde leeftijd
ophoudt kanunnik te zijn, kan door het kapittel benoemd worden tot erekanunnik.
Erekanunniken hebben toegang tot de vergaderingen van het kapittel, ontvangen een
agenda en hebben een adviserende stem. Zij nemen niet deel aan verkiezingen,
benoemingen of stemmingen.
Slotbepaling
Art.29 Dit reglement treedt in werking op 5 november 1963, waarmede vroegere
reglementen komen te vervallen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het kapittel van 5 november 1963 te Utrecht.
Andreas Rinkel
Voorzitter; Aartsbisschop van Utrecht
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BESLUIT VAN HET METROPOLITAAN KAPITTEL VAN UTRECHT
Hoofdstuk I. Van de verkiezing van de Aartsbisschop van Utrecht in het algemeen.
Art.1 Voor de verkiezing van de Aartsbisschop van Utrecht gelden naast de bepalingen van
het Statuut voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland geen andere bepalingen dan die
bij dit reglement vastgesteld.
Art.2 De vicarissen roepen zo spoedig mogelijk na het openvallen van de zetel de
krachtens artikel 73 van het Statuut kiesgerechtigden ter verkiezing van een nieuwe
bisschop bijeen. Deze verkiezing dient binnen zes weken na het openvallen van de zetel
plaats te vinden.
Art.3 De op handen zijnde verkiezing van een nieuwe bisschop wordt in alle parochies van
het aartsbisdom afgekondigd. Bevorderd wordt dat tijdens de gewone kerkdiensten de
verkiezing in gebeden voor de Heer wordt gebracht.
Art.4 De naamlijst van de krachtens artikel 73 van het Statuut kiesgerechtigden wordt door
de Deken van het Kapittel tijdig aan deze kiesgerechtigden en aan de bisschop van Haarlem
bekend gemaakt. Eveneens geschiedt bekendmaking aan de gelovigen, zulks op geëigende
wijze.
Art.5 Op de dag der verkiezing, alvorens daartoe over te gaan, wordt de mis van de Heilige
Geest gevierd.
Art.6 De verkiezing geschiedt schriftelijk met gesloten, niet ondertekende briefjes.
Art.7 Tot de geldigheid der keuze wordt vereist een aantal stemmen dat de helft van het
totaal aantal uitgebrachte stemmen te boven gaat.
Art.8 Tot de aanwezigen wordt ook gerekend degene die zijn stem uitbrengt door
bemiddeling van een der aanwezige kiesgerechtigden, die daarvoor een schriftelijke
volmacht van de afwezige heeft ontvangen. Deze bepaling geldt uitsluitend voor de eerste
stemming.

Hoofdstuk II. Van de wijze waarop de stemming wordt gehouden.
Art.9 Door de vicarissen worden tevoren drie gelovigen aangewezen die als voorzitter,
secretaris en lid van het stembureau zullen optreden. De secretaris houdt proces-verbaal
van hetgeen bij de stemmingen voorvalt. Hij tekent voor de aanvang van iedere stemming
aan hoeveel stembiljetten en enveloppen op de tafel van het stembureau aanwezig zijn.
Art.10 Zodra de Deken te kennen geeft dat de stemming kan beginnen, leest de voorzitter
van het stembureau de namen van de kiesgerechtigden in alfabetische volgorde voor en
gaat na wie van hen wel of niet aanwezig zijn. Indien één der aanwezige kiesgerechtigden

van een afwezige kiesgerechtigde een stemvolmacht heeft ontvangen, maakt hij dit
kenbaar zodra de naam van zijn volmachtgever wordt voorgelezen.
Art.11 Nadat is vastgesteld wie der kiesgerechtigden - in persoon of bij gemachtigde aanwezig zijn, wordt tot de eerste stemming overgegaan, waarbij als volgt wordt
gehandeld:
a. de op de lijst van kiesgerechtigden eerstgenoemde wordt opgeroepen en begeeft
zich naar de tafel van het stembureau, alwaar hij uit handen van één der leden van het
stembureau een door de voorzitter gewaarmerkt stembiljet en een blanco enveloppe
ontvangt;
b. de kiesgerechtigde begeeft zich naar de sacristie en tekent op het stembiljet de
naam van de kandidaat zijner keuze aan, waarna hij dit biljet in de enveloppe sluit;
c. de kiesgerechtigde deponeert deze enveloppe met stembiljet in een daartoe op
de tafel van het stembureau gereedstaande kelk of stembus. De secretaris tekent telkens
op de lijst van kiesgerechtigden aan wie zijn stem heeft uitgebracht;
d. vervolgens wordt de volgende kiesgerechtigde opgeroepen, die handelt als
hiervoor omschreven, en zo voort totdat alle op de lijst voorkomende kiesgerechtigden in
de gelegenheid zijn gesteld hun stem uit te brengen;
e. in geval van stemming bij volmacht, als bedoeld in artikel 8 van dit reglement,
verschijnt de gevolmachtigde voor het stembureau als de naam van zijn volmachtgever
wordt afgeroepen. Hij toont alsdan aan het stembureau en aan de deken en vicarissen de
hem verstrekte volmacht. Indien deze genoegzaam wordt bevonden, verstrekt de
voorzitter aan de gemachtigde een stembiljet en enveloppe, waarmee gehandeld wordt als
hiervoor sub. b en c vermeld, met dien verstande dat de secretaris op de lijst van de
kiesgerechtigden een aantekening stelt achter de naam van de volmachtgever, waaruit
blijkt dat die stem is uitgebracht en wel bij volmacht. De akte, houdende de volmacht,
wordt aan het proces-verbaal gehecht.
Art.12 Wanneer de voorzitter van oordeel is dat alle kiesgerechtigden in de gelegenheid
zijn gesteld hun stem uit te brengen, vraagt hij of er nog kiesgerechtigden aanwezig zijn die
niet in de gelegenheid zijn gesteld hun stem uit te brengen. Indien is vastgesteld dat er
geen niet-gestemd-hebbende kiesgerechtigden meer zijn, neemt de voorzitter de
stembiljetten uit de kelk of stembus, schudt ze en telt vervolgens het aantal enveloppen
dat zich in de kelk heeft bevonden. Aan de hand van de nog op de tafel van het
stembureau resterende enveloppen en stembiljetten alsmede aan de hand van de door de
secretaris op de lijst van kiesgerechtigden gestelde aantekeningen, gaat het stembureau na
of de stemming naar behoren is verlopen.
Art.13 Daarna opent de voorzitter de enveloppen één voor één en leest telkens de op
ieder stembiljet vermelde naam hoorbaar voor. De overige leden van het stembureau
houden ieder voor zich aantekening van de op elk der kandidaten uitgebrachte stemmen,
alsmede van de blanco stemmen en stemmen van onwaarde. Nadat aldus met elk der
enveloppen is gehandeld, stelt het stembureau, nadat is nagegaan of het aantal stemmen
overeenkomt met de aan de hand van de lijst van kiesgerechtigden overeenkomstig de
artikelen 10 en 11 sub c verkregen gegevens, de uitslag van de stemming vast die aan de
aanwezigen wordt meegedeeld.

Art.14 Gekozen bij de eerste stemming is degene die meer dan de helft van de
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, waarbij voor de berekening van de
meerderheid ook worden meegeteld stemmen van onwaarde - zulks ter beoordeling van
het stembureau - blanco stemmen en bij volmacht uitgebrachte stemmen. Bij eventuele
volgende stemming tellen blanco stemmen, stemmen van onwaarde en stemmen bij
volmacht niet meer mee voor de berekening van de meerderheid.
Art.15 Indien bij de eerste stemming geen der kandidaten de meerderheid der stemmen
heeft verkregen, volgt een tweede vrije stemming, waarbij gehandeld wordt
overeenkomstig hetgeen hiervoor is bepaald, met dien verstande dat thans geen stemming
bij volmacht meer is toegestaan.
Art.16 Is ook bij de tweede stemming niemand verkozen, dan volgt een derde stemming
tussen die twee kandidaten die bij de tweede stemming het hoogste aantal stemmen op
zich verenigd hebben. Blijkt evenwel bij de uitslag van de tweede stemming hetzij dat meer
dan twee kandidaten eenzelfde hoogst aantal stemmen hebben behaald, hetzij dat meer
dan één kandidaat het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen, dan dingen al
die kandidaten in de derde stemming mee.
Art.17 Bij een eventueel noodzakelijke vierde stemming dingen nog slechts die kandidaten
mee die bij de derde stemming het hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Het
bepaalde in de tweede volzin van artikel 16 is van overeenkomstige toepassing.
Art.18 Is dan nog geen beslissing gevallen, dan volgt nog een vijfde stemming waarbij het
bepaalde in artikel 17 van overeenkomstige toepassing is. Is ook dan geen beslissing
gevallen, dan wordt de stemming geacht geen resultaat gehad te hebben. In dat geval
bepalen de vicarissen dat zo spoedig mogelijk, doch binnen zes weken na de dag der
voormelde stemming, een nieuwe verkiezing zal worden gehouden. Op die verkiezing
vinden de bepalingen van dit Besluit overeenkomstige toepassing. Insgelijks worden
gehandeld indien aldus plaatsvindende stemmingen niet tot resultaat leiden, zulks totdat
een Aartsbisschop van Utrecht is gekozen.
Art.19 Het stembureau draagt zorg dat de stembiljetten na afloop van iedere verkiezing
worden vernietigd.
Hoofdstuk III Slotbepalingen.
Art.20 Wanneer de gekozene bedankt, berichten de vicarissen dit aan de kiesgerechtigden
en roepen hen op tot een nieuwe verkiezing, die moet worden gehouden binnen zes
weken na het bekend worden van het bedanken. Op deze nieuwe verkiezing zijn de
bepalingen van dit Besluit van toepassing.
Art.21 De verkiezing van de Aartsbisschop van Utrecht wordt door de vicarissen onverwijld
ter kennis gebracht van de bisschop van Haarlem, alle parochies van het Aartsbisdom en
van de Nederlandse regering.

Art.22 Tijdens het openstaan van de Aartsbisschoppelijke zetel wordt niets in dit Besluit
gewijzigd. Het kan overigens alleen worden gewijzigd door het Metropolitaan Kapittel
onder voorzitterschap van de Aartsbisschop van Utrecht.
Art.23 Met het in werking treden van dit Besluit hebben alle voorgaande bepalingen
inzake verkiezing van een Aartsbisschop van Utrecht hun kracht verloren, behoudens die in
het Statuut voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.
Art.24 Indien en voor zover enige bepaling van dit Besluit in strijd is met enige bepaling in
voormeld Statuut, prevaleert die van het Statuut.
Art.25 Dit Besluit wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt. Het wordt als bijlage bij
het Statuut gevoegd. De vicarissen dragen zorg dat een exemplaar van dit Besluit voor een
verkiezing aan alle kiesgerechtigden wordt gezonden.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht van 7 april
1981.
Marinus Kok, Voorzitter; Aartsbisschop van Utrecht
P.J.Maan, Deken.
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