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REDACTIESTATUUT voor "De Oud-Katholiek": 

1. DEFINITIES  

1.1. In het Statuut wordt verstaan onder: 

 "Collegiaal Bestuur", het Collegiaal bestuur van de Oud-Katholieke 

Kerk van Nederland; 

 "De Oud-Katholiek", het oud-katholieke tijdschrift met de naam "De 

Oud-Katholiek" dat uitgegeven wordt door de Uitgever; 

 "Eindredacteur", een lid van de redactie belast met de eindredactie 

van De Oud-Katholiek; 

 "Redacteur", een lid van de Redactie; 

 "Redactievergadering", een gewone of buitengewone vergadering van 

de Redactie die wordt gehouden in overeenstemming met het 

bepaalde in Artikel 4 (De Redactievergadering) van het 

Redactiestatuut; 

 "Redactiesluiting", het tijdstip waarna geen kopij voor de 

eerstvolgende uitgave van De Oud-Katholiek wordt aanvaard; 

 "Redactie", de redactie van De Oud-Katholiek samengesteld op grond 

van en in overeenstemming met Artikel 3 (De Redactie) van het 

Redactiestatuut; 

 "Redactiestatuut", dit redactiestatuut, zoals vastgesteld door het 

Collegiaal Bestuur op 23 april 2009;  

 "Redactionele Beleid voor De Oud-Katholiek", het inhoudelijk beleid 

ten aanzien theologische oriëntatie, thematiek, doelgroep, vorm (lay-

out), verschijningsfrequentie, advertenties (vorm, verhouding, type) en 

taalgebruik; 

 "Uitgever", De Oud-Katholieke Kerk van Nederland; 

 "Voorzitter van de Redactie", het lid van de redactie belast met het 

voorzitterschap van de redactievergaderingen. 
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2. DE OUD-KATHOLIEK 

2.1. De Oud-Katholiek is een tijdschrift met een oud-katholieke signatuur en 

een onafhankelijke, informerende, kritische en opiniërende inhoud. De 

Redactie streeft ernaar dat De Oud-Katholiek de volgende thema's 

bevat en een breed inzicht geeft in: 

(a) het oud-katholiek gedachtegoed 

(b) het oud-katholicisme, zoals dat nationaal en internationaal 

gestalte wordt gegeven  

(c) de oecumene 

(d) de religieuze, maatschappelijke en culturele thema’s, die 

relevant zijn voor de lezers van het tijdschrift. 

2.2. De Oud-Katholiek wordt uitgegeven door de Uitgever. 

2.3. De Oud-Katholiek richt zich op de leden van de Uitgever en derden 

buiten de kerk. 

2.4. De Oud-Katholiek verschijnt minimaal zes keer per kalenderjaar. Twee 

van deze uitgaven verschijnen voorafgaande aan Kerstmis en Pasen. 

2.5. De Redactie stelt in overleg met het Collegiaal Bestuur het 

Redactionele Beleid van De Oud-Katholiek vast. Indien de redactie 

naar de mening van het Collegiaal Bestuur afwijkt van het beleid, wordt 

hierover overlegd, zoals aangegeven in artikel 3.09 en 3.10.  

2.6. De Uitgever draagt zorg voor de financiering, de administratie, het 

drukken en de distributie van De Oud-Katholiek. 

2.7. De Uitgever stelt in overleg met de Redactie vast of de eventuele 

bijsluiters en advertenties passen binnen het redactioneel beleid. De 

tarieven van advertenties worden door de Uitgever vastgesteld.  

2.8. De Uitgever kan ontvangers van De Oud-Katholiek om een vrijwillige 

bijdrage vragen. De geadviseerde minimale hoogte van genoemde 

vrijwillige bijdrage wordt door de Uitgever bepaald evenals de 

abonnementsbijdrage voor lezers, die geen lid zijn van de Oud-

Katholieke Kerk van Nederland.  
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3. DE REDACTIE 

3.1. Het Collegiaal Bestuur benoemt en ontslaat de leden van de Redactie. 

De Redactie heeft het recht voor een benoeming van een Redacteur 

een voordracht doen. Van de benoeming en het ontslag wordt een akte 

opgesteld door of vanwege het Collegiaal Bestuur. Een Redacteur 

wordt benoemd voor een periode van 4 (vier) jaren, te verlengen 

telkens met een periode van 4 (vier) jaren. 

3.2. De Redactie bestaat uit ten minste vier en ten hoogste zes leden. Ten 

minste één lid van de Redactie is theoloog met gerede kennis van De 

Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Tenminste één lid is 

verantwoordelijk voor de inhoud van de officiële website van de Oud-

Katholieke Kerk van Nederland of staat in voortdurend contact met 

degene, die daarvoor op het Bisschoppelijk Bureau verantwoordelijk is. 

3.3. De Redactie neemt het karakter en het doel van De Oud-Katholiek 

zoals omschreven in Artikel 2.1 van het Redactiestatuut als richtsnoer 

voor de uitoefening van haar functie. 

3.4. De Redactie is verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van De Oud-

Katholiek. De leden van de Redactie beoordelen de inhoud en de 

laatste door de Eindredacteur gecorrigeerde drukproef en geven 

daaraan hun instemming. Indien een Redacteur voor een specifiek 

onderdeel van De Oud-Katholiek geen verantwoordelijkheid wil nemen, 

maakt het Redactielid dit kenbaar aan de Voorzitter van de Redactie 

die daarvan melding maakt in de tekst van De Oud-Katholiek. 

3.5. De Redactie benoemt uit haar leden een voorzitter en een 

Eindredacteur.  

3.6. Het lidmaatschap van een Redacteur van de Redactie eindigt: 

(a) door met redenen omklede, schriftelijke opzegging door die 

Redacteur; 

(b) door ontslag door het Collegiaal Bestuur. 

3.7. Het Collegiaal Bestuur voorziet binnen 2 maanden in een vacature.  

3.8. De Redactie stelt de Verschijningsdata en de data van de 

Redactiesluiting vast. 

3.9. De Redactie is over de uitvoering van het Redactionele Beleid voor De 

Oud-Katholiek verantwoording verschuldigd aan het Collegiaal Bestuur. 

De Redactie legt hierover verantwoording af in een jaarverslag dat 
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uiterlijk op 1 april van het opvolgende kalenderjaar aan het Collegiaal 

Bestuur wordt gezonden en dat in het jaarlijks overleg tussen 

Collegiaal Bestuur en Redactie wordt besproken. 

3.10. De leden van het Collegiaal Bestuur, die belast zijn met de portefeuille 

publiciteit, hebben het recht te allen tijde de redactievergaderingen bij 

te wonen. Zij hebben in de vergadering geen stemrecht. 

4. DE REDACTIEVERGADERING 

4.1. De Redactievergadering vindt plaats wanneer de redactie dat nodig 

acht, maar ten minste zesmaal per jaar. De Voorzitter bepaalt het 

tijdstip en roept samen met de Eindredacteur de Redactievergadering 

bijeen.  

4.2. Op verzoek van een Redacteur roept de Voorzitter van de Redactie 

binnen één week na het verzoek daartoe te hebben ontvangen, een 

buitengewone Redactievergadering bijeen met gelijktijdige verzending 

van de agenda voor de buitengewone Redactievergadering. De termijn 

van oproeping voor een buitengewone Redactievergadering is niet 

langer dan twee weken. 

4.3. De Redactievergadering kan slechts geldige besluiten nemen indien 

meer dan de helft van de leden van de Redactie aanwezig is. 

4.4. Iedere redacteur heeft in de vergadering één stem. De 

Redactievergadering neemt geldige besluiten met gewone 

meerderheid van stemmen in een Redactievergadering waarin meer 

dan de helft van de leden van de Redactie aanwezig is. Bij het staken 

van de stemmen beslist de stem van de Voorzitter van de Redactie. 

4.5.  Een van de redacteuren voert de notulen van de Redactievergadering. 

In de notulen worden: 

(a) de datum van de Redactievergadering vastgelegd; 

(b) de aanwezige en afwezige leden van de Redactievergadering 

met naam genoemd; 

(c) de besluiten van de Redactievergadering weergegeven;  

(d) de datum van de volgende Redactievergadering vast gelegd. 

4.6. De notulen worden in de eerstvolgende gewone Redactievergadering 

vastgesteld door de Redactie.  
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5. ONKOSTENVERGOEDING 

5.1. Het Collegiaal Bestuur stelt jaarlijks in overleg met de Redactie het 

budget van de redactionele kosten vast voor een kalenderjaar. De 

Redactie dient jaarlijks in de maand augustus van het jaar voor 

aanvang van het kalenderjaar waarop het budget betrekking heeft een 

budgetvoorstel (begroting) in bij het Collegiaal Bestuur.  

5.2. Redactieleden kunnen aanspraak maken op een onkostenvergoeding 

voor werkzaamheden als Redacteur, waaronder begrepen reiskosten 

voor de vergaderingen.  

6. SLOTBEPALINGEN 

6.1. In geval van belangrijke verschillen van inzicht tussen de Redactie en 

het Collegiaal Bestuur wordt in overleg een bemiddelaar aangesteld. 

Indien bemiddeling faalt, beslist het College van Advies in Kerkelijke 

Rechtsaangelegenheden in enige en laatste instantie op verzoek van 

een der partijen of beide. 

6.2. Het Redactiestatuut wordt vastgesteld en gewijzigd door het Collegiaal 

Bestuur na overleg met de Redactie. 

 

Amersfoort, 23 april 2009 

 


