
Statuutwijzigingen 2019 
(alle wijzigingen zijn geel gemarkeerd) 
 

Wijziging naamgeving parochies bisdom Haarlem 
 
Art. 91. 
Tot het bisdom Haarlem behoren de volgende parochies en staties: 
− te Alkmaar: H. Laurentius; 
− te Amsterdam: H.H. Johannes, Willibrordus, Petrus en Paulus; 
− te Egmond: H. Agnes; 
− te Enkhuizen: H.H. Gummarus en Pancratius; 
− te Haarlem: H.H. Anna en Maria; 
− te Den Helder: H. Nicolaas; 
− te IJmuiden: H.H. Adelbertus en Engelmundus; 
− te Krommenie: H.H. Nicolaüs en Maria Magdalena; 
− te Mijdrecht: H. Elia (statie). 
 

 
Wijziging naamgeving parochies bisdom Utrecht 
 
Art. 90. 
Tot het aartsbisdom Utrecht behoren de volgende parochies en staties: 
− te Amersfoort: H. Georgius; 
− te Arnhem: H. Willibrordus; 
− te Culemborg: H.H. Barbara en Antonius; 
− te Delft: H.H. Maria en Ursula; 
− te Dordrecht: H. Maria Maior; 
− te Eindhoven: H. Maria Magdalena; 
− te Leeuwarden: H. Theresia van Avila (statie); 
− te Gouda: H. Johannes de Doper; 
− te ‘s-Gravenhage: H.H. Jakobus en Augustinus; 
− te Groningen: H. Martinus; 
− te Hengelo: H. Lebuïnus (statie); 
− te Hilversum: H. Vitus; 
− te Leiden: H.H. Fredericus en Odulfus; 
− te Middelburg: H. Augustinus (statie); 
− te Rotterdam: H.H. Petrus en Paulus; 
− te Schiedam: H.H. Johannes de Doper, Maria Magdalena en Laurentius; 
− te Schoonhoven: H. Bartholomeüs; 
− te Utrecht: H.H. Maria, Jakobus en Gertrudis. 
 

  



Wijziging inzake financieel beheer 
 
Art. 244.  
1. Het bestuur heeft schriftelijke machtiging nodig van het bevoegde kerkelijke gezag voor daden, 

die de grenzen van het gewone beheer te buiten gaan, tenzij de betreffende handeling of uitgave 
in de jaarlijkse goedgekeurde begroting was voorzien. 

2. Met name is de in het vorige lid bedoelde machtiging nodig voor: 
a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken; 
b. het aannemen van erfstellingen, legaten en schenkingen, voorzover hieraan bezwarende 

bepalingen zijn verbonden voor het zelfstandig onderdeel van de kerk of van de rechtsper-
soon waarop dit hoofdstuk van Afdeling VIII van toepassing is; het verwerpen van erfstellin-
gen, legaten en schenkingen boven een waarde van twee duizend euro; 

c. het verstrekken en aanvaarden van kredieten; 
d. het langdurig verhuren van kerk, pastorie en kosterij; 
e. het vervreemden of verpanden van, of op welke wijze ook aan zijn bestemming onttrekken 

van voorwerpen van kunst en wetenschap, geschiedkundige gedenkstukken of andere 
roerende zaken van bijzondere waarde; 

f. het oprichten, afbreken, verbouwen of van bestemming veranderen van gebouwen 
behorend tot het vermogen van het zelfstandig onderdeel van de kerk of van de rechtsper-
soon waarop dit hoofdstuk van Afdeling VIII van toepassing is, en van kerkmeubelen en/of 
kerkinventaris van bijzondere waarde, alsmede het verrichten van buitengewone herstel-
lingen, een bedrag van vijf duizend euro te boven gaande; 

g. het voeren van gerechtelijke procedures, het opdragen van geschillen aan de beslissing van 
scheidsgerechten en het aangaan van schikkingen; 

h. het betalen van vergoedingen in afwijking van het daarvoor geldende reglement. 
i. het oprichten van een rechtspersoon die tot doel heeft (een deel van) het vermogen te 

beheren van het zelfstandig onderdeel van de kerk of van de rechtspersoon waarop dit 
hoofdstuk van Afdeling VIII van toepassing is; 

j. het aangaan van een financiële verplichting, ongeacht de tijdsduur waarvoor de verplichting 
geldt. (voor deze toevoeging is (nog) geen positief CKR advies afgegeven) 

3. Een verzoek om een schriftelijke machtiging, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid van dit 
artikel, wordt ingediend bij de Thesaurier-Generaal, die het verzoek, voorzien van een advies, 
doorzendt aan de betreffende bisschop; is de verzoekende instantie een zelfstandig onderdeel of 
een rechtspersoon met een werkingssfeer die de gehele kerk omvat, dan wordt het verzoek 
doorgestuurd aan het Collegiaal Bestuur.  

4. De bisschop is bevoegd bij een verzoek om machtiging van een kerkbestuur of statiebestuur te 
vorderen, dat de betreffende handelingen worden besproken in een gemeentevergadering of 
statievergadering, alvorens hij een beslissing neemt. 

 
Art. 245.  
1. De Thesaurier-Generaal is te allen tijde bevoegd de kas en de boeken van de penningmeester van 

het bestuur in te zien en in het algemeen alles wat op het beheer betrekking heeft. 
2. Het staat de Thesaurier-Generaal te allen tijde vrij om deze bevoegdheid te doen uitoefenen 

door één of meer daartoe door hem aangewezen leden van de Commissie Financiën en 
Materieel. 

3. Het bestuur zal in het belang van een goede controle aan de Thesaurier-Generaal en de bisschop 
of het Collegiaal Bestuur alle nodig geoordeelde inlichtingen geven. 

 
  



Art. 246.  
1. De Thesaurier-Generaal wordt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden bijgestaan door de 

Commissie Financiën en Materieel, welke een zelfstandig onderdeel van de kerk vormt. 
2. De taken en bevoegdheden van de Commissie Financiën en Materieel zijn nader omschreven bij 

reglement vast te stellen door de Thesaurier-Generaal. De Commissie Financiën en Materieel 
verricht haar door de Thesaurier-Generaal gedelegeerde adviserende en controlerende werk-
zaamheden overeenkomstig dit reglement. 

3. De voorzitter en de leden worden benoemd door het Collegiaal Bestuur op voordracht van de 
Commissie Financiën en Materieel en het Collegiaal Bestuur is te allen tijde bevoegd de 
betrokkene(n) te ontslaan. 

4. In geval van ongevraagd ontslag en daarmee samenhangende schorsing is artikel 262 van 
toepassing. 

5. Alle benoemingen geschieden voor de tijd van vier jaar met de mogelijkheid om twee maal te 
worden herbenoemd voor gelijke perioden. 

6. De Commissie Financiën en Materieel verdeelt de taken van de secretaris, penningmeester en 
verder over haar leden. De Commissie Financiën en Materiaal is ook bevoegd voor bepaalde 
werkzaamheden van buiten haar midden medewerkers aan te trekken. 

 
Art. 248.  
Het bestuur doet jaarlijks, voor één mei, rekening en verantwoording van zijn beheer over het 
afgelopen verslagjaar aan de bisschop of het Collegiaal Bestuur door inzending bij de Thesaurier-
Generaal van een rekening en verantwoording van alle inkomsten en uitgaven en van een balans van 
alle activa en passiva bij het einde van een verslagjaar, een en ander volgens een door de Thesaurier-
Generaal onder goedkeuring van het Collegiaal Bestuur vast te stellen model en nadere regels, die in 
een door het Collegiaal Bestuur vast te stellen reglement worden opgenomen. 
 
N.B. Het in de statuutwijziging genoemde reglement moet nog worden opgesteld en zal na 
vaststelling door het Collegiaal Bestuur worden gepubliceerd.  
 

Wijziging n.a.v. de inwerkingtreding van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming 
 
Art. 25a. (nieuw) 
1. Zowel geestelijken als leken worden gelijkelijk geacht bij hun doop of toetreding, dan wel bij het 

bereiken van de leeftijd van zestien jaar, zo zij eerder door doop of toetreding deel zijn gaan 
uitmaken van de gemeenschap van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, toestemming te 
hebben gegeven voor het verstrekken van hun adresgegevens ten behoeve van de centrale 
verzending van het blad “De Oud-Katholiek”, voor het bekendmaken in dit blad van hun eventuele 
benoemingen in kerkelijke ambten, bedieningen en functies en voor het openbaar maken via 
internet of andere media van beeld- of geluidmateriaal van openbare godsdienstoefeningen en 
andere activiteiten van de landelijke kerk of het bisdom, waaruit hun aanwezigheid of 
betrokkenheid kan blijken, tenzij zij expliciet te kennen hebben gegeven hiertegen bezwaar te 
hebben. Zij wenden zich daartoe tot het Bisschoppelijk Bureau met de mededeling waartegen 
precies hun bezwaar is gericht. 

2. Deze gelovigen worden tevens geacht te hebben ingestemd met het openbaar maken via internet 
of andere media van beeld- of geluidmateriaal van openbare godsdienstoefeningen en andere 
activiteiten van hun parochie of statie, waaruit hun aanwezigheid of betrokkenheid kan blijken, 
alsmede met de vermelding van hun naam en adres in het blad (of het afgeschermde deel van de 



website) van hun parochie of statie in verband met levensgebeurtenissen, ziekte en verjaardag, of 
in roosters van kerkelijke diensten (onder meer lezers, kinderkerk en misdienaars), tenzij zij 
expliciet te kennen hebben gegeven hiertegen bezwaar te hebben. Zij wenden zich daartoe tot het 
bestuur van hun parochie of statie met de mededeling waartegen precies hun bezwaar is gericht. 

Art. 30a. (nieuw) 
Artikel 25a is van overeenkomstige toepassing op gastleden. Zij worden geacht toestemming te 
hebben verleend op het moment dat hun het gastlidmaatschap werd verleend. 

 
Wijziging statuut m.b.t. religieuze gemeenschappen 
 
Art. 24. 
1. Zowel van geestelijken als van leken wordt met inachtneming van de daarvoor gestelde regels 

verwacht, dat zij: 
a. de openbare godsdienstoefeningen, in het bijzonder de viering van de Eucharistie, bijwonen; 
b. de genademiddelen (sacramenten) ontvangen, welke Christus aan zijn kerk heeft 

geschonken; 
c. Gods heilig woord lezen en overwegen; 
d. het ambt, het Godgewijde leven, de bediening of de functie waartoe de kerk hen roept 

aanvaarden; 
e. financieel bijdragen in de kosten verbonden aan het functioneren van de Oud-Katholieke 

Kerk van Nederland en de parochie of statie waarvan de betrokkene deel uitmaakt. 
 
Toevoegen aan Afdeling V, Van de interne organisatie van de bisdommen:  
 
Hoofdstuk 7, Van de religieuze gemeenschappen 
 
Art. 159a. 
1. Tenminste drie gelovigen, behorende tot een parochie of statie van één van de bisdommen, die 

zich geroepen weten tot het Godgewijde leven en voldoen aan de daarvoor gestelde vereisten, 
kunnen zich aaneensluiten tot een gemeenschap en de diocesane bisschop verzoeken om als 
religieuze gemeenschap te worden erkend. Bij het verzoek om erkenning leggen deze gelovigen 
de constituties over, waarin het leven van de gemeenschap wordt geregeld. 

2. Deze constituties mogen niet in strijd zijn met hetgeen in of krachtens dit Statuut is bepaald. Zij 
bevatten een afdoende regeling inzake kandidaten, noviciaat, intrede, geloften, tijdelijke en 
plechtige professie, kapittel, dagorde, zending en arbeid, intern bestuur, beheer van tijdelijke 
goederen, wegzending en uittreden. 

3. De constituties bepalen zelf hoe zij kunnen worden gewijzigd. Wijzigingen behoeven de 
goedkeuring van de bisschop. 

4. De bisschop beslist over erkenning als bedoeld in lid 1 van dit artikel binnen een half jaar na de 
aanvraag, gehoord de pastoor van de parochie of rector van de statie waarin de religieuze 
gemeenschap zich bevindt. De bisschop is bevoegd een verleende erkenning in te trekken, 
gehoord de betrokkenen en de in lid 4 genoemde pastoor of rector. 

 
Art. 159b. 
De Oud-Katholieke kerk van Nederland en haar organen en zelfstandige onderdelen zijn niet 
aansprakelijk, noch in persoon en noch qualitate qua, voor handelingen verricht door religieuze 
gemeenschappen of door één of meer van hun leden. Op de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en 
haar bisdommen rust geen zorgplicht ten aanzien van gelovigen die tot een religieuze gemeenschap 
behoren. 



 
Art. 159c. 
1. Bij erkenning als religieuze gemeenschap blijven de leden ervan deel uitmaken van de parochie 

of statie waartoe zij behoren, maar wordt het toezicht op het interne leven van de religieuze 
gemeenschap uitgeoefend door de diocesane bisschop. 
Het toezicht op het naleven van de constituties van de religieuze gemeenschap wordt 
uitgeoefend door de diocesane bisschop. 

2. De bisschop kan de uitoefening van die taak opdragen aan een door hem te benoemen 
geestelijke als gedelegeerde. Dit is bij voorkeur de pastoor van de parochie of rector van de statie 
waartoe de leden van de religieuze gemeenschap behoren. 

3. Deze gedelegeerde is bevoegd de gemeenschap zo nodig aanwijzingen te geven. 
4. De benoeming van de gedelegeerde wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. 
5. De gedelegeerde brengt tenminste jaarlijks verslag uit aan de diocesane bisschop van het door 

hem uitgeoefende toezicht en van de eventueel gegeven aanwijzingen. 
 
Art. 159d. 
1. Leden van een religieuze gemeenschap verrichten buiten de gemeenschap geen pastoraat of 

apostolaat zonder voorafgaande toestemming van de pastoor van de parochie of rector van de 
statie waarin de religieuze gemeenschap zich bevindt. 

2. Leden van religieuze gemeenschappen verrichten geen geestelijke arbeid die overeenkomstig 
artikel 112 behoort tot de verantwoordelijkheid van de pastoor van een parochie of de rector van 
een statie. 

 

Wijziging statuut m.b.t. het College van Advies inzake Kerkelijke 
Rechtsaangelegenheden  
 
Art. 258.  
1. De leden van het College van advies worden door het Collegiaal Bestuur benoemd voor een 

termijn van zes jaar. , waarbij om de twee jaar een lid volgens rooster aftreedt. Het aftredende 
lid is terstond eenmaal herbenoembaar.  
Het College stelt een rooster van aftreden vast. Het aftredende lid is terstond herbenoembaar, 
doch wordt ontslagen wanneer het lid de tweeënzeventig jarige leeftijd bereikt.  

2. Deze regeling geldt ook voor de plaatsvervangende leden. 
 
Art. 261. 
Tot de werkzaamheden van het College van Advies behoort het geven van een schriftelijk en met 
redenen omkleed oordeel aan de bisschop(pen), het Collegiaal Bestuur of - ingeval van artikel 261 
sub d - enig aanvragende instantie omtrent de zaken, het rechtsleven van de kerk betreffende: 
a. in de gevallen waarin dit door één of meer bisschoppen of het Collegiaal Bestuur wordt verzocht; 
b. in de gevallen betreffende wijziging van de taak van een geestelijke, ontslag uit de aanstelling of 

ontslag uit de geestelijkheid zonder diens toestemming, als bedoeld in de artikelen 58, 61, lid 1 
sub f, en 66, lid 1 sub b; 

c. in de gevallen van gedwongen ontslag of ontbinding van enig college als voorzien in artikel 262; 
d. in de gevallen dat tussen één of meer bisschoppen en/of het Collegiaal Bestuur enerzijds en een 

lid van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, een gastlid van een parochie of statie en/of een 
bij of krachtens dit Statuut bestaande organisatie of lichaam anderzijds een geschil bestaat over 
toepassing van het Statuut en/of krachtens het Statuut geldende regelingen; 

e. in de gevallen van geschillen tussen bisschoppen of leden van het Collegiaal Bestuur; 
f. in de gevallen waarin het College van advies dit zelf nodig acht. 
 



Wijziging statuut m.b.t. leeftijdgrenzen 
 
Art. 73. 
1. Tot aartsbisschop van Utrecht is verkiesbaar iedere priester van de Oud-Katholieke Kerk van 

Nederland in de leeftijd van dertig tot zeventig jaar, die nog niet met emeritaat is en tenminste 
vijf jaar als geestelijke in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland werkzaam is geweest. 

2. Tot het doen van de keuze assumeert het Metropolitaan Kapittel alle diakenen en priesters van 
het aartsbisdom Utrecht voor zover zij nog niet de leeftijd van tweeënzeventig jaar hebben 
bereikt alsmede een aantal leken uit het aartsbisdom, daartoe tevoren door het Metropolitaan 
Kapittel aangewezen uit de leden van het Collegiaal Bestuur en de Synode. Het aantal 
kiesgerechtigde leken bedraagt de helft, zo nodig naar boven op een geheel getal afgerond, van 
het aantal kiesgerechtigde priesters en diakenen. 

… 
5. De op deze lijst geplaatsten worden benoemd voor de tijd van drie jaar en zijn, indien zij nog 

altijd deel uit maken van het Collegiaal Bestuur of de Synode, terstond herbenoembaar; 
personen die de leeftijd van tweeënzeventig jaar hebben bereikt, komen echter niet voor 
benoeming of herbenoeming in aanmerking. 

6. Bij het bereiken van de tweeënzeventigjarige leeftijd of verhuizing naar een ander bisdom treedt 
de betreffende kiesgerechtigde af. 

… 
 
Art. 74. 
1. Tot bisschop van Haarlem is verkiesbaar iedere priester van de Oud-Katholieke Kerk van 

Nederland in de leeftijd van dertig tot zeventig jaar, die nog niet met emeritaat is en tenminste 
vijf jaar als geestelijke in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland werkzaam is geweest. 

2. Tot het doen van de keuze assumeert de Haarlemse geestelijkheid, waartoe voor dit geval 
worden gerekend alle diakenen en priesters van het bisdom Haarlem voor zover zij nog niet de 
leeftijd van tweeënzeventig jaar hebben bereikt, een aantal leken uit het bisdom Haarlem, 
daartoe tevoren door de Haarlemse Geestelijkheid aangewezen uit de leden van het Collegiaal 
Bestuur en de Synode. Het aantal kiesgerechtigde leken bedraagt de helft, zo nodig naar boven 
op een geheel getal afgerond, van het aantal kiesgerechtigde priesters en diakenen. 

… 
5. De op deze lijst geplaatsten worden benoemd voor de tijd van drie jaar en zijn, indien zij nog 

altijd deel uit maken van het Collegiaal Bestuur of de Synode, terstond herbenoembaar; 
personen die de leeftijd van tweeënzeventig jaar hebben bereikt, komen echter niet voor 
benoeming of herbenoeming in aanmerking. 

6. Bij het bereiken van de tweeënzeventigjarige leeftijd of verhuizing naar een ander bisdom treedt 
de betreffende kiesgerechtigde af. 

… 
 
Art. 102. 
… 
b. het aanwijzen, desgewenst door schriftelijke stemming, van de geestelijke behorend tot de 

geestelijkheid van het aartsbisdom Utrecht die voor vier jaar deel zal uitmaken van het Collegiaal 
Bestuur, zoals bepaald in artikel 160 lid 2 sub c, en eventueel een plaatsvervanger indien de 
verkozen vertegenwoordiger door langdurige ziekte of ontstentenis niet in staat is de 
vergaderingen van het Bestuur bij te wonen. Deze geestelijke dient de leeftijd van 
tweeënzeventig jaar nog niet te hebben bereikt. Voor deze keuze worden tot de Utrechtse 
geestelijkheid gerekend alle diakenen en priesters van het aartsbisdom Utrecht voor zover zij nog 
niet de leeftijd van tweeënzeventig jaar hebben bereikt. 

 



Art. 105. 
… 
c. het aanwijzen, desgewenst door schriftelijke stemming, van de geestelijke behorend tot de 

geestelijkheid van het bisdom Haarlem die voor vier jaar deel zal uitmaken van het Collegiaal 
Bestuur, zoals bepaald in artikel 160, lid 2 sub d, en eventueel een plaatsvervanger indien de 
verkozen vertegenwoordiger door langdurige ziekte of ontstentenis niet in staat is de 
vergaderingen van het Bestuur bij te wonen. Deze geestelijke dient de leeftijd van 
tweeënzeventig jaar nog niet te hebben bereikt. Voor deze keuze worden tot de Haarlemse 
geestelijkheid gerekend alle diakenen en priesters van het bisdom Haarlem voor zover zij nog 
niet de leeftijd van tweeënzeventig jaar hebben bereikt. 

 
Art. 124. 
1. De bisschop kan in overleg met een kerkbestuur een leek die over voldoende theologische en 

pastorale scholing beschikt en de leeftijd van tweeënzeventig jaar nog niet heeft bereikt, 
benoemen tot pastoraal werker om in die parochie of statie pastoraal werk te verrichten. 

... 
 
Art. 126. 
1. De bisschop kan in overleg met een kerkbestuur of statiebestuur een leek die tot de betreffende 

parochie of statie behoort benoemen tot lector voor het verrichten van liturgische 
werkzaamheden. Deze benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar en slechts voor één 
parochie of statie en eindigt in elk geval bij het bereiken van de leeftijd van tweeënzeventig jaar. 

… 
 
Art. 139. 
1. De kerkmeesters worden, gehoord het kerkbestuur, door de bisschop benoemd voor een periode 

van vier jaar. Zij zijn slechts éénmaal terstond herbenoembaar, wat het laatste betreft tenzij de 
bisschop om redenen van algemeen belang hiervan ontheffing verleent. De benoeming of 
herbenoeming eindigt in elk geval bij het bereiken van de leeftijd van tweeënzeventig jaar. 

… 
 
Art. 214. 
Tenzij het instellingsbesluit, de statuten van de stichting of het reglement van de kerkelijke 
commissie anders bepalen: 
a. worden de leden van kerkelijke commissies benoemd door het Episcopaat of het Bestuur voor 

een periode van vier jaar en kunnen zij na ommekomst van deze vier jaar tweemaal worden 
herbenoemd voor een gelijke periode, welke benoeming of herbenoeming in elk geval eindigt bij 
het bereiken van de leeftijd van tweeënzeventig jaar; 

 

Wijziging statuut m.b.t. de Provinciale Synode der geestelijkheid 
 
Art. 209 
… 
3. Een deservitor die niet tot de geestelijkheid van één van de bisdommen behoort, maar wel 

werkzaam is in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, alsmede de pastoraal werkers die 
werkzaam zijn in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, heeft - voor zover deze de 
zeventigjarige leeftijd nog niet heeft bereikt - het recht de Provinciale Synode der geestelijkheid 
bij te wonen en heeft daar tevens spreekrecht. Het Episcopaat kan aan de overige geestelijken, 
alsook aan andere personen, toegang verlenen, wanneer dit wenselijk wordt geoordeeld. 

 

  



Wijziging statuut m.b.t. de arbeidsvoorwaardenregeling 
 
Art. 229 
… 
4. Het Collegiaal Bestuur kan een arbeidsvoorwaardenregeling vaststellen die van toepassing is op 

allen die tot de Oud-Katholieke Kerk van Nederland in een gehonoreerde of bezoldigde 
dienstbetrekking staan, hetzij als opdrachtnemer, hetzij als werknemer. Deze 
arbeidsvoorwaardenregeling wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd na de Vereniging van 
priesters, diakenen en pastoraal werkenden in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland te hebben 
gehoord. Deze arbeidsvoorwaardenregeling mag niet in strijd zijn met hetgeen in of krachtens 
dit Statuut is bepaald. 
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