
REGLEMENT 

-  OP DE VERKIEZING VAN DE DEKEN,  

-  DE VICARIS SEDE VACANTE,  

-  DE BISSCHOP IN HET BISDOM HAARLEM,  

-  EN OP HET BEHEER VAN HET BISDOM HAARLEM IN BUITENGEWONE  

OMSTANDIGHEDEN 

 

Par.1 De verkiezing van de deken 

 

Art.1  Een der priesters van het bisdom Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk van 

Nederland (Oud-Bisschoppelijke Clerezie) vervult de functie van deken. 

Bij overlijden of bedanken van de deken heeft binnen één maand na dit overlijden of 

bedanken de verkiezing van een nieuwe deken van het bisdom Haarlem plaats. Deze 

verkiezing geschiedt door de bisschop en de dienstdoende priesters en diakenen van 

het bisdom Haarlem. Verkiesbaar is elke priester van het bisdom Haarlem, die in het 

bisdom Haarlem dienst doet. 

 

Art.2  Tot de dienstdoende priesters en diakenen van het bisdom Haarlem worden in 

dit reglement ook gerekend zij, die op de titel van dit bisdom zijn gewijd, doch in het 

aartsbisdom Utrecht werkzaam zijn, zolang zij hun ontslag uit het verband van het 

bisdom (exeat) niet hebben ontvangen. 

Wanneer het verlof om elders werkzaam te zijn na twee jaren niet wordt vernieuwd, 

wordt de betreffende persoon geacht dit ontslag (exeat) te hebben ontvangen. 

 

Art.3  De verkiezing van de deken geschiedt schriftelijk bij volstrekte meerderheid 

van de geldig uitgebrachte stemmen. 

De gekozene verklaart binnen één week aan de bisschop of hij de benoeming 

aanneemt. Van deze verkiezing wordt een proces-verbaal opgemaakt, dat 

ondertekend wordt door de bisschop en een daartoe aangewezen secretaris. 

De bisschop van Haarlem geeft aan de aartsbisschop van Utrecht, de bisschop van 

Deventer en aan de regering van het land kennis van de verkiezing van de deken. 

 

Art.4  De verkiezing van de deken heeft plaats voor de tijd van vier jaar. Vóór het 

verstrijken van de vierjarige termijn heeft een nieuwe verkiezing van een deken 

plaats. De aftredende is herkiesbaar.       

  

Art.5  Bij het openvallen van de bisschoppelijke zetel door overlijden of bedanken 

van de bisschop treedt de deken van rechtswege als eerste vicaris op.  

     

De deken treedt op als plaatsvervanger van de bisschop, wanneer deze verhinderd is 

om zijn ambt waar te nemen, in de gevallen en overeenkomstig de voorwaarden in 

paragraaf 4 van dit reglement omschreven. 

 

 



Par.2  De verkiezing van de tweede vicaris 

 

Art.6  Wanneer de bisschoppelijke zetel door overlijden of bedanken openvalt, deelt 

de geestelijke die het eerst daarvan kennis draagt, dit onmiddellijk aan de deken 

mede. 

 

Art.7  De deken geeft onverwijld aan de overige dienstdoende priesters en diakenen 

van het bisdom Haarlem kennis van het openvallen van de zetel. Hij geeft hiervan 

ook kennis aan de aartsbisschop van Utrecht, en aan de regering van het land en 

verzoekt de gelovigen de overleden bisschop in hun gebeden te gedenken. 

Bij het overlijden of ontstentenis van de deken wordt deze - in de gevallen van art.6-

8 - vervangen door de naar wijdingsdatum oudste dienstdoende priester van het 

bisdom, totdat een gekozen vicaris zijn benoeming heeft aanvaard, aan wie dan de 

vervanging van de deken wordt overgedragen. 

 

Art.8  De deken heeft de verplichting om de dienstdoende priesters en diakenen van 

het bisdom Haarlem binnen een week na het vacant worden van de zetel samen te 

roepen voor de verkiezing van een tweede vicaris. 

De deken oefent het voorzitterschap van deze vergadering uit. Zolang de tweede 

vicaris niet is gekozen, tekent de deken de officiële stukken alleen. 

 

Art.9  De verkiezing van de tweede vicaris geschiedt schriftelijk door de 

dienstdoende priesters en diakenen uit de dienstdoende priesters van het bisdom 

Haarlem bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, met dien 

verstande dat slechts die priesters verkiesbaar zijn, die in het bisdom Haarlem dienst 

doen. 

Zodra de keuze van een tweede vicaris is geschied, verklaart deze binnen één week 

aan de deken of hij de benoeming aanneemt. Van deze verklaring wordt een proces-

verbaal opgemaakt, dat ondertekend wordt door de deken en een daartoe door de 

vergadering gekozen secretaris. De deken-vicaris geeft van de verkiezing van de 

tweede vicaris kennis aan de aartsbisschop van Utrecht en aan de regering van het 

land. 

 

Art.10  De vicarissen hebben alle bevoegdheden van de bisschop ten aanzien van 

het bestuur en het beheer van het bisdom, voor zover deze niet uit de 

  

bisschopswijding voortvloeien. De officiële stukken worden door de beide vicarissen 

ondertekend. Wanneer de noodzakelijkheid bestaat dat één persoon optreedt, is 

steeds allereerst bevoegd de deken-vicaris, doch bij diens ontstentenis de tweede 

vicaris. 

 

Art.11  In het geval van overlijden of ontstentenis van de deken-vicaris wordt in zijn 

plaats door de Haarlemse geestelijkheid een andere vicaris aangewezen, met 

inachtneming van art. 8 en 9, waarvoor de hiertoe gerechtigden door de tweede 



vicaris binnen een week worden samengeroepen. 

 

Par.3  De verkiezing van de bisschop 

 

Art.12  De vicarissen roepen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zes weken na 

het openvallen van de zetel de volgens art.74 van het Statuut voor de Oud-

Katholieke Kerk kiesgerechtigde geestelijken en gelovigen van het bisdom Haarlem 

ter verkiezing van een nieuwe bisschop bijeen. 

 

Art.13  De aanstaande verkiezing van een nieuwe bisschop wordt in alle gemeenten 

van het bisdom afgekondigd, waarbij tevens verzocht wordt voorbeden voor de 

verkiezing van een nieuwe bisschop te houden tijdens de heilige dienst. 

 

Art.14  Op de dag van de verkiezing van de bisschop wordt de mis van de Heilige 

Geest gevierd. 

 

Art.15  De aartsbisschop van Utrecht heeft het recht bij de verkiezing persoonlijk of 

door een gemachtigde tegenwoordig te zijn. De verkiezing geschiedt schriftelijk door 

de dienstdoende priesters en diakenen van het bisdom Haarlem en de gelovigen die 

volgens art. 74 van het Statuut voor de Oud-Katholieke Kerk door de geestelijkheid 

zijn geassumeerd. 

Verkiesbaar is iedere dienstdoende bisschop en iedere dienstdoende priester van de 

Oud-Katholieke Kerk van Nederland, die de leeftijd van dertig jaren heeft bereikt en 

tenminste vijf jaren als priester werkzaam is geweest. De verkiezing geschiedt bij 

volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Er worden alleen vrije 

stemmingen gehouden. 

Vertegenwoordiging is alleen bij de eerste stemming - met inachtneming van de 

volgende alinea - toegestaan.  

Zij die verhinderd zijn aan de stemming deel te nemen, zijn bevoegd om hun 

ingevuld stembiljet aan de deken-vicaris toe te zenden, doch alléén voor de eerste 

stemming. Van de verkiezing wordt een proces-verbaal opgemaakt dat wordt 

ondertekend door de beide vicarissen en een daartoe gekozen secretaris. De 

verkozene maakt zijn beslissing omtrent de aanneming van de keuze tot bisschop 

binnen veertien dagen schriftelijk kenbaar aan de vicarissen. 

 

Art.16  Wanneer de gekozene bedankt, heeft een nieuwe verkiezing plaats, geheel 

op dezelfde wijze als in de vorige artikelen is geregeld. 

 

Art.17  De verkiezing van de bisschop van Haarlem wordt door de vicarissen 

onverwijld ter kennis gebracht van de aartsbisschop van Utrecht en alle gemeenten 

van het bisdom Haarlem en de regering van het land. 

 

Art.18  Zo spoedig mogelijk na verkrijging van de confirmatie van de aartsbisschop 

van Utrecht wordt tot de wijding van de verkozen bisschop overgegaan, in ieder 



geval binnen drie maanden na de datum van de aanneming van de keuze. 

 

Par.4  Het beheer van het bisdom in buitengewone omstandigheden 

 

Art.19  Wanneer de bisschop, hetzij door lichamelijke hetzij door geestelijke 

ongesteldheid, vastgesteld door een persoon die in Nederland bevoegd is tot het 

uitoefenen van de geneeskunst, verhinderd wordt zijn ambt waar te nemen, treedt 

de deken van het bisdom na overleg gepleegd te hebben met de geestelijkheid, ipso 

jure in de plaats van de bisschop. 

 

Art.20  De deken geeft van het in het eerste lid van het voorgaande artikel bedoelde 

feit binnen tweemaal vierentwintig uren kennis aan al de geestelijken van het 

bisdom, aan de aartsbisschop van Utrecht en aan de regering van het land, met de 

mededeling van de omstandigheden die zijn optreden noodzakelijk maken. 

 

Art.21  De deken neemt geheel het bestuur van het bisdom over en is bevoegd de 

bisschop in de waarneming van diens functies te vertegenwoordigen, voor zover 

deze niet uit de bisschopswijding voortvloeien. 

  

Art.22  De deken tekent namens de bisschop alle stukken, die voor het uitoefenen 

van de functies van de bisschop bij het voeren van zijn beheer of administratie 

voorkomen, met vermelding van zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger. 

 

Art.23  De deken neemt het voorzitterschap waar in alle vergaderingen, waarin dit 

aan de bisschop toekomt. 

 

Art.24  De deken is bevoegd zich een secretaris ad hoc toe te voegen. 

 

Art.25  Zodra de oorzaak, welke het optreden van de deken als waarnemend 

bisschop noodzakelijk maakte, drie maanden heeft voortgeduurd, roept hij de 

geestelijken van het bisdom in vergadering samen, teneinde met hen te 

beraadslagen over de vraag of andere maatregelen moeten getroffen worden en, bij 

bevestigende beantwoording van die vraag, welke deze maatregelen zullen zijn. 

 

Art.26  Indien de zetel onder deze buitengewone omstandigheden openvalt, treden 

de paragrafen 2 en 3 van dit reglement in werking. 

 

Art.27  De deken legt binnen acht dagen volledige verantwoording van het door hem 

als waarnemend bisschop gevoerd bestuur en gehouden beheer af aan hem of aan 

hen, aan wie het bestuur van het bisdom wordt overgedragen. 

 

Art.28  Wanneer de omstandigheden, welke het optreden van de deken als 

waarnemend bisschop noodzakelijk maakten, door herstel van de bisschop of door 

zijn terugkomst ophouden te bestaan, legt de deken volledige verantwoording van 



het door hem gevoerde bestuur en gehouden beheer af aan de bisschop. 

  

Art.29  De deken geeft binnen tweemaal vierentwintig uren aan al de geestelijken 

van het bisdom, aan de aartsbisschop van Utrecht en aan de regering van het land 

kennis dat de omstandigheden, die zijn optreden als waarnemend bisschop 

noodzakelijk maakten, hebben opgehouden en de natuurlijke toestand hersteld is. 

 

Par.5  Slotbepalingen 

 

Art.30  Dit reglement bevat de vigerende tekst van het oorspronkelijk op 1 juli 1930 

vastgestelde reglement op de verkiezing van de deken, de vicaris sede vacante en de 

bisschop in het bisdom Haarlem en van het oorspronkelijk op 15 december 1917 

vastgestelde reglement op het beheer van het bisdom van Haarlem in buitengewone 

omstandigheden. 

 

Art.31  Indien en voorzover enige bepalingen in dit reglement in strijd zou zijn met 

de alsdan vigerende tekst van het Statuut voor de Oud-Katholieke Kerk van 

Nederland, stelt het Statuut de betreffende bepaling van dit reglement buiten 

werking. 

 

Aldus gewijzigd vastgesteld conform artikel 74 van het Statuut door de bisschop van 

Haarlem in overleg met zijn geestelijkheid, 

te Haarlem, de 18e juni 2003.  

 

   Jan-Lambert Wirix 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


