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STATUTEN VAN DE PRIESTERRAAD 

VAN HET BISDOM BRUGGE 

 

TITEL I: DOEL EN BEVOEGDHEID 

 

Art. 1 

De priesterraad is een groep van priesters, die het priestercollege vertegenwoordigt, als het ware 

een soort senaat van de bisschop is en wiens taak het is de bisschop volgens de normen van het 

kerkelijk recht te helpen bij het leiden van het bisdom, met het oog op een zo goed mogelijk 

bevorderen van het pastoraal welzijn van het hem toevertrouwde deel van het volk van God 

(Christus Dominus 27, Presbyterorum ordinis 7, can. 495 §1). Elk lid van de priesterraad is er 

zich van bewust het gehele priestercollege te vertegenwoordigen en de priesterlijke 

broederlijkheid mee vorm te geven. 

 

Art. 2 

Het komt de bisschop toe de priesterraad bijeen te roepen en hij is van rechtswege zijn voorzitter 

zonder stemrecht (can. 500 §1). De bisschop duidt een vertegenwoordiger aan die in zijn naam 

de werking van de priesterraad mee behartigt. De priesterraad kan nooit wettelijk handelen 

zonder de bisschop of zijn vertegenwoordiger (can. 500 §3).  

 

Art. 3 

De priesterraad heeft een raadgevende bevoegdheid. De bisschop moet de priesterraad horen in 

belangrijke aangelegenheden (can. 500 §2). 

Omwille van de geldigheid moet de bisschop de priesterraad horen bij de volgende 

rechtshandelingen (can. 127 §1): 

1. het samenroepen van een diocesane synode (can. 461 §1) 

2. de oprichting, de opheffing of de belangrijke verandering van parochies (can. 515 §2) 

3. het verdelen van de bijdragen vanwege gelovigen en het bepalen van de vergoedingen 

van clerici bij het vervullen van bepaalde parochiale diensten (can. 531) 

4. de oprichting van parochieraden in parochies (can. 536 §1) 

5. het bouwen van een nieuwe kerk (can. 1215 §2)  

6. het terugbrengen van een kerk tot profaan en niet onwaardig gebruik (can. 1222 §2) 

7. het opleggen van een belasting voor de noden van het bisdom aan diocesane publieke 

rechtspersonen of andere fysieke personen en rechtspersonen (can. 1263) 

8. de beslissing om in het bisdom op zondag regelmatig erediensten of woord- en 

communiediensten in afwezigheid van een priester te houden en daarvoor normen vast 

te stellen (CONGREGATIE VOOR DE EREDIENST EN DE SACRAMENTEN, Christi Ecclesia. 

Directorium voor de viering van de zondagse eredienst zonder priester, 2 juni 1988, n. 

24) 

De bisschop heeft de instemming van de priesterraad enkel nodig in gevallen die uitdrukkelijk 

door het kerkelijk recht worden bepaald (can. 500 §2). 
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TITEL II: SAMENSTELLING 

 

Art. 4 

Hebben actief kiesrecht (= kunnen leden kiezen) en passief kiesrecht (= kunnen verkozen 

worden) voor de samenstelling van de priesterraad (can. 498): 

1. alle seculiere priesters die in het bisdom geïncardineerd zijn 

2. alle niet in het bisdom geïncardineerde priesters (ook die welke lid zijn van een religieus 

instituut of een sociëteit van apostolisch leven) die in het bisdom een domicilie of een 

quasi-domicilie hebben en door de bisschop benoemd zijn om een ambt te vervullen ten 

dienste van het bisdom Brugge. 

Op basis van can. 223 §2 hebben volgende priesters  

• noch actief noch passief stemrecht: 

o priesters die voltijds werkzaam zijn in het buitenland  

o priesters die bij decreet door de bisschop a divinis gesuspendeerd zijn (can. 1333 

§1, 3°) 

• wel actief, maar geen passief kiesrecht en kunnen bijgevolg niet herkozen worden voor 

een nieuw mandaat in de priesterraad: de priesters die tweemaal opeenvolgend lid waren 

van de priesterraad 

Het kiesreglement en andere specifieke normen voor het kiezen van de leden van de priesterraad 

worden elke keer voor een verkiezing gespecifieerd en gepubliceerd in het addendum aan de 

statuten dat enkel geldig is voor de nieuwe mandaatsperiode van de priesterraad. 

 

Art. 5 

Bij de samenstelling van de priesterraad zal zo goed mogelijk rekening worden gehouden met 

de verscheidenheid van bedieningen en ambten (categorieën), van gebieden en van leeftijd (can. 

499). 

 

Art. 6 

De priesterraad wordt samengesteld uit de volgende drie categorieën (can. 497): 

1. verkozen leden, die steeds een lichte meerderheid moeten vormen (Decreet van de 

bisschoppenconferentie van België, 26.03.1985) 

2. leden van rechtswege 

3. leden door de bisschop vrij benoemd. 

 

 

Art. 7 

Het aantal verkozen leden bedraagt 12. Het kiesreglement zal hen onderverdelen in categorieën 

zodat de representativiteit, vereist volgens art. 5, kan worden verkregen. 
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Art. 8 

Zijn van rechtswege lid van de priesterraad (Decreet van de Belgische bisschoppenconferentie, 

26.03.85): 

1. de vicaris-generaal en de priesters-bisschoppelijk gedelegeerden 

2. de diocesaan verantwoordelijke voor de priesteropleiding 

3. de kanunnik-deken van het kathedrale kapittel (Statuten van het kapittel van de Sint-

Salvatorskathedraal van Brugge, 16.10.2020, art. 4 §4) 

 

Art. 9 

De bisschop kan daarnaast nog vrij leden aanduiden.  

 

Art. 10  

Eén permanent-diaken kan, namens de diakens van het bisdom Brugge, als waarnemer zetelen 

in de priesterraad. Hij wordt volgens een eigen procedure aangeduid en is niet stemgerechtigd.  

 

TITEL III: DUUR VAN DE MANDATEN 

 

Art. 11 

De gehele priesterraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld (can. 501 §1). 

 

Art. 12 

Het mandaat van alle leden vervalt automatisch bij het vacant worden van de bisschopszetel. 

De taken van de priesterraad worden dan door het consultorencollege overgenomen. Binnen het 

jaar na de inbezitneming van de bisschopszetel moet de bisschop een nieuwe priesterraad 

samenstellen (can. 501 §2). 

 

Art. 13 

De bisschop kan, na overleg met de metropoliet (aartsbisschop van het aartsbisdom Mechelen-

Brussel), de priesterraad ontbinden wanneer deze de hem toevertrouwde taak tot welzijn van 

het bisdom niet uitoefent, of wanneer de priesterraad deze taak ernstig misbruikt. Na ontbinding 

moet de bisschop evenwel binnen een jaar de priesterraad opnieuw instellen (can. 501 §3). 

 

Art. 14 

Het veranderen van pastorale bediening of benoeming van een lid van de priesterraad heeft niet 

het ontslag uit de priesterraad tot gevolg.  
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Art. 15 

Het mandaat van de verkozen of aangeduide leden neemt een einde: 

1. door afstand bij de bisschop en door hem aanvaard (cann. 187-189) 

2. door verwijdering door de bisschop (cann. 192-195) 

3. door een incardinatie in een ander bisdom (cann. 267 en 268 §1) 

4. bij verlies van de clericale staat (cann. 290 en 292) 

5. bij een suspensie a divinis (can. 1333) 

6. door een jaar ongemotiveerde afwezigheid. 

Het mandaat van priesters die van rechtswege lid zijn, neemt een einde bij ontslag uit hun 

specifiek kerkelijk ambt dat recht geeft op lidmaatschap van de priesterraad.  

 

Art. 16 

Wanneer een verkozen lid wegvalt, kan in aanvulling worden voorzien door de eerste 

(respectievelijk volgende) plaatsvervanger uit de groep waarin hij gekozen werd. Wanneer een 

door de bisschop aangeduid lid wegvalt, kan de bisschop een nieuw lid ter vervanging 

aanduiden. Wanneer door een benoeming van een verkozen of aangeduid lid van de priesterraad 

een bepaalde categorie niet meer vertegenwoordigd zou zijn, kan door de bisschop in de 

aanvulling worden voorzien. 

Wanneer een lid van rechtswege wegvalt, wordt deze onmiddellijk vervangen door de priester 

die het specifiek kerkelijk ambt opneemt en bijgevolg van rechtswege lid wordt van de 

priesterraad. 

Leden die in de loop van een mandaatsperiode van de priesterraad lid worden van de 

priesterraad, blijven lid van de priesterraad tot deze hernieuwd wordt. 

 

TITEL IV: WERKING 

 

a. Algemene werking in de plenaire vergaderingen 

 

Art. 17 

Behoudens overmacht komt de priesterraad minstens 4 keer per jaar in plenaire zitting bijeen 

op vooraf vastgelegde data. Er kan een buitengewone plenaire vergadering worden 

samengeroepen op initiatief van de bisschop of op vraag van de absolute meerderheid van de 

leden. 

 

Art. 18  

De leden van de priesterraad kunnen enkel in hoofde deelnemen aan de vergadering en kunnen 

zich niet laten vervangen. Wie niet aanwezig kan zijn op de vergadering moet de moderator of 

de secretaris vooraf verwittigen, zo niet geldt dit als een ongemotiveerde afwezigheid. 
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Art. 19  

De leden van de priesterraad worden minstens één week voordien schriftelijk of per mail 

uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering. Deze uitnodiging deelt tevens de agenda mee. 

 

Art. 20  

Variapunten dienen vooraf of bij het begin van de vergadering door het lid van de priesterraad 

aangekondigd te worden ter aanvaarding door de bisschop. 

 

Art. 21 

Indien men specifieke zaken wenst te bespreken, kan de bisschop, op voordracht van het bureau 

van de priesterraad, derden – zowel clerici als lekengelovigen – uitnodigen om de zaak uit te 

klaren, in te leiden of de bespreking te faciliteren. Deze derden hebben geen stemrecht. 

 

Art. 22  

Na elke plenaire vergadering wordt door de secretaris van de priesterraad een verslag opgesteld. 

Na goedkeuring door het bureau wordt het aan de bisschop voorgelegd en na zijn goedkeuring 

gestuurd naar alle leden van de priesterraad (can. 500 §3). Af en toe wordt in het diocesaan 

tijdschrift bericht over de werkzaamheden van de priesterraad. 

 

b. Stemmingen in de plenaire vergaderingen 

 

Art. 23 

Om zich te vergewissen in welke mate een oordeel, een advies of een voorstel de opinie of de 

wens van de leden vertolkt kan eventueel worden overgegaan tot een openbare of geheime 

stemming (can. 127 §1). Dit zowel om de adviserende waarde ervan te kennen als om de 

bespreking te oriënteren.  

De bisschop kan telkens hij het nuttig oordeelt, om een stemming vragen waarvan hij het 

voorwerp zelf omschrijft. Een derde van de aanwezigen kan eveneens een stemming vragen en 

het voorwerp ervan omschrijven.  

Een stemming gebeurt bij het einde van de bijeenkomst, tenzij zij aanvaard is om de bespreking 

te richten. Hierover oordeelt de bisschop of de moderator.  

De stemming krijgt rechtskracht als de meerderheid van de leden van de priesterraad kunnen 

deelnemen en wordt besloten door de absolute meerderheid van de aanwezigen (can. 119, 2°). 

Blanco of ongeldige stemmen worden niet meegeteld noch in de teller, noch in de noemer.  

 

Art. 24 

Bij het aanduiden van personen heeft de aanduiding door verkiezing rechtskracht als de 

meerderheid van de leden van de priesterraad kunnen deelnemen en er besloten wordt door de 

absolute meerderheid van de aanwezigen (can. 119, 1°). Bij de verkiezing is er telkens één 
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stemronde. Blanco of ongeldige stemmen worden niet meegeteld noch in de teller, noch in de 

noemer. Bij staking van stemmen wordt de jongste kandidaat gekozen. 

c. Het bureau van de priesterraad en zijn taken 

 

Art. 25 

Het bureau wordt als volgt samengesteld: 

1. de moderator van de priesterraad 

2. de secretaris van de priesterraad 

3. twee leden gekozen uit de priesterraad 

4. een vertegenwoordiger aangeduid door de bisschop. 

 

Art. 26 

Het bureau heeft onder meer als opdracht: 

1. het bundelen van voorstellen en bedenkingen 

2. het opmaken van de agenda en de werktiming 

3. het permanent contact met de bisschop verzekeren en met hem de onderwerpen die 

behandeld worden vast te stellen of de door de leden voorgelegde onderwerpen te 

aanvaarden (can. 500 §1) 

4. het voorzien van de opvolging van te vervangen personen (art. 16) 

5. het nemen van de beslissing om de priesterraad via digitale weg te organiseren omwille 

van de omstandigheden. 

 

Art. 27 

1. De moderator van de priesterraad leidt en modereert de vergaderingen, zowel de plenaire 

als deze van het bureau. Hij wordt daartoe door de bisschop gedelegeerd (can. 137 §1), 

ook al kan de bisschop in afzonderlijke gevallen beslissen om zelf een vergadering te 

leiden en te modereren. Indien de moderator van de priesterraad verhinderd of afwezig 

is op een vergadering wordt de taak van moderator opgenomen door de oudste priester 

in aantal wijdingsjaren uit het bureau. 

2. De vertegenwoordiger van de bisschop zorgt voor de band tussen de priesterraad, de 

bisschop en de beleidsploeg. 

3. De secretaris maakt de verslagen van de algemene vergaderingen en de vergaderingen 

van het bureau. Hij houdt het archief van de priesterraad bij. 
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Art. 28 

Op de eerste plenaire vergadering van de maandaatsperiode van de priesterraad kiezen de leden 

van de priesterraad een moderator, een secretaris en twee leden van het bureau. De verkiezing 

gebeurt als volgt:  

• alle aanwezige leden zijn stemgerechtigd, met uitzondering van de bisschop en de 

permanent-diaken (art. 2 en 10).  

• alle leden kunnen gekozen worden, met uitzondering van de bisschop, de leden van 

rechtswege en de permanent-diaken. 

• eerst wordt de moderator verkozen, daarna de secretaris en daarna de twee leden die 

mee het bureau uitmaken. 

 

TITEL V: PRIESTERRAAD EN CONSULTORENCOLLEGE 

 

Art. 29 

Uit de leden van de priesterraad benoemt de bisschop vrij enkele priesters die het 

consultorencollege vormen. Hun aantal mag niet minder dan zes en niet meer dan twaalf 

bedragen. Dit consultorencollege vervult haar taken volgens het recht (can. 502 §1). 

 

TITEL VI: VERPLICHTE RAADPLEGING VAN EEN BEPERKTE GROEP 

 

Art. 30 

Op voorstel van de bisschop kiest de priesterraad uit zijn leden een groep van minimaal 3 

pastoors waaruit de bisschop vrij kan kiezen om de verwijdering (cann. 1742 §1 en 1745, 2°) 

of verplaatsing van een pastoor (can. 1750) te bespreken. 

 

TITEL VII: VERTEGENWOORDIGING VAN LEDEN VAN DE PRIESTERRAAD IN ANDERE 

ORGANEN 

 

Art. 31 

De priesterraad vaardigt, na stemming, twee van zijn leden af naar het provinciaal concilie, 

waar ze raadgevende stem hebben (can. 443 §5). 

 

Art. 32 

Alle leden van de priesterraad worden van rechtswege opgeroepen en zijn verplicht deel te 

nemen aan de diocesane synode (can. 463 §1, 4°). Ze hebben er raadgevende stem (can. 466). 
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TITEL VIII: SLOTNORMEN 

 

Art. 33 

Kosten voor de werking van de priesterraad vallen ten laste van de bisschoppelijke 

administratie. 

 

Art. 34 

De normen van deze statuten kunnen enkel door de bisschop gewijzigd worden op zijn eigen 

initiatief . 

 

Deze statuten van de priesterraad van het bisdom Brugge vervangen de vorige statuten en 

werden door bisschop Lode Aerts op 7 mei 2021goedgekeurd en worden van kracht door 

publicatie op de diocesane website van Kerknet (can. 8 §2). 

 

 

 

 

+ Lode Aerts       

Bisschop van Brugge      

 


