
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. 

 

 

Laatstelijk vastgesteld 31 december 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




