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STATUTEN VAN HET CONSULTORENCOLLEGE  

VAN HET BISDOM BRUGGE 

 

TITEL I: DOEL EN BEVOEGDHEID 

 

Art. 1  

Het consultorencollege heeft als taak de bisschop te helpen bij het beheer van de tijdelijke 

goederen van het bisdom en van de rechtspersonen die aan hem onderworpen zijn, waarbij men 

bijzondere aandacht besteedt aan de pastorale doeleinden van de tijdelijke goederen van het 

bisdom. 

 

Art. 2 

In tegenstelling tot de priesterraad houdt het consultorencollege niet op te bestaan bij de 

vacature van de bisschopszetel. Bij decreet van de Belgische bisschoppenconferentie (dd. 26 

maart 1985) worden de functies van het consultorencollege niet overgedragen aan het 

kathedrale kapittel (c. 502 § 3). 

 

Art. 3 

Het consultorencollege heeft volgende bevoegdheden en taken. 

 

In sede plena moet de bisschop omwille van de geldigheid het consultorencollege horen bij de 

volgende rechtshandelingen (can. 127 §1): 

• Bij de benoeming van een econoom (can. 494 §1) 

• Bij het ontslag van de econoom tijdens de ambtsperiode van 5 jaar (can. 494 §2) 

• Bij het stellen van daden van beheer van de tijdelijke goederen van groter belang, gelet 

op de economische toestand van het bisdom (can. 1277). 

 

In sede plena moet de bisschop omwille van de geldigheid toestemming van het 

consultorencollege ontvangen bij de volgende rechtshandelingen (can. 127 §1): 

• Bij het stellen van daden van buitengewoon beheer van de tijdelijke goederen, zoals 

bepaald door de bisschoppenconferentie, van het bisdom of van diocesane 

rechtspersonen die aan hem onderworpen zijn of als het universeel recht of de 

stichtingsoorkonde dit vermelden (cann. 1277) 

• Behoudens het voorschrift van can. 638 §3, bij het vervreemden van goederen van 

rechtspersonen, die niet aan de diocesane bisschop onderworpen zijn en de eigen 

statuten geen bevoegde overheid bepalen, en waarvan de waarde van de goederen valt 

tussen de minimumsom (€ 200 000) en maximumsom (€ 2 000 000) zoals bepaald door 

de bisschoppenconferentie (can. 1292 §1 en Decreet van de bisschoppenconferentie van 

België, 10.11.2005) 

• Het vervreemden van goederen van het bisdom waarvan de waarde van de goederen valt 

tussen de minimumsom (€ 200 000) en maximumsom (€ 2 000 000) zoals bepaald door 
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de bisschoppenconferentie (can. 1292 §1 en Decreet van de bisschoppenconferentie van 

België, 10.11.2005) 

• Elke transactie van goederen van het bisdom of van rechtspersonen waarvan de waarde 

van de goederen valt tussen  de minimumsom (€ 200 000) en maximumsom 

(€ 2 000 000) zoals bepaald door de bisschoppenconferentie en waardoor de 

vermogenspositie van de rechtspersoon van het bisdom of rechtspersonen, die niet aan 

de diocesane bisschop onderworpen zijn en de eigen statuten geen bevoegde overheid 

bepalen, slechter kan worden (can. 1295 en Decreet van de bisschoppenconferentie van 

België, 10.11.2005). 

Wordt de maximumsom (€ 2 000 000) overschreden of gaat het over zaken die krachtens 

gelofte aan de Kerk geschonken zijn of die uit artistiek of historisch oogpunt kostbaar zijn, dan 

is voor de geldigheid van de vervreemding of de transactie bovendien verlof van de Heilige 

Stoel vereist (can. 1292 §2 en Decreet van de bisschoppenconferentie van België, 10.11.2005). 

 

In sede impedita kiest het consultorencollege, tenzij de Heilige Stoel anders voorzien heeft, een 

priester om het bisdom te besturen wanneer er geen bisschop-coadjutor is of een lijst bestaat 

van wie het bestuur kan opnemen en opgesteld werd door de diocesane bisschop (can. 413 §§1-

2). 

 

In sede vacante gaat het bestuur van het bisdom over op het consultorencollege, tenzij er een 

hulpbisschop is of de Heilige Stoel anders voorzien heeft, en moet het consultorencollege 

onverwijld bijeengeroepen worden (can. 419) en vervult het de volgende taken:  

• Het consultorencollege moet de Apostolische Stoel zo spoedig mogelijk in kennis 

stellen van de dood van de bisschop (can. 422) 

• Het consultorencollege bestuurt het bisdom tot aan de aanduiding van de diocesaan 

administrator (can. 419) 

• Het consultorencollege dient binnen de acht dagen na het ontvangen van het bericht dat 

de bisschopszetel vacant is een diocesaan administrator te kiezen die het bisdom 

tussentijds bestuurt (can. 421 §1) en moet de naam van de diocesaan administrator ook 

meedelen aan de Apostolische Stoel (can. 422) 

• De diocesane administrator legt persoonlijk de geloofsbelijdenis af ten overstaan van 

het consultorencollege (can. 833, 4°) 

• De taken van de priesterraad, die vervalt bij het vacant worden van de bisschopszetel, 

worden overgenomen door het consultorencollege tot aan de samenstelling van de 

nieuwe priesterraad die moet ingesteld worden binnen het jaar na de inbezitneming door 

de nieuwe bisschop (can. 501 §2) 

• Wanneer een diocesaan administrator van zijn ambt ontheven is door de Heilige Stoel 

of zelf afstand ervan gedaan heeft of overleden is, dient binnen de acht dagen een nieuwe 

diocesane administrator gekozen te worden (can. 430 §2). Een diocesaan administrator 

die afstand doet van zijn ambt dient dit in authentieke vorm voor te leggen aan het 

consultorencollege ook al behoeft de afstand ervan geen aanvaarding (can. 430 §2) 



 

Statuten consultorencollege – versie ter publicatie – 15/02/2022 

3

• Het consultorencollege neemt akte van het apostolisch schrijven wanneer de nieuwe 

bisschop canoniek bezitneemt van het bisdom (can. 382 §3) of een bisschop-coadjutor 

bezitneemt van zijn ambt (can. 404 §1) of een hulpbisschop bezitneemt van zijn ambt 

en de diocesane bisschop volledig verhinderd is (can. 404 §3). Dit gebeurt in 

aanwezigheid van de kanselier van het bisdom, die er akte van opmaakt (cann. 382 §3, 

404 §§ 1 en 3). 

 

In sede vacante heeft de diocesane administrator omwille van de geldigheid de toestemming 

nodig van het consultorencollege bij de volgende rechtshandelingen (can. 127 §1): 

• De incardinatie of excardinatie van een diocesane clerus, alsook het verlof om naar een 

andere particuliere kerk over te gaan nadat de bisschopszetel een jaar vacant is (can. 

272) 

• De verwijdering van de kanselier en de andere notarii van de diocesane curie (can. 485) 

• Een machtigingsbrief met betrekking tot de toediening van de diaken- en priesterwijding 

aan een seculiere clerus (can. 1018 §1, 2°). 

 

TITEL II: SAMENSTELLING EN DUUR VAN HET MANDAAT 

 

Art. 4 

§1. Het consultorencollege bestaat uit niet minder dan zes en niet meer dan twaalf leden. Deze 

worden volledig vrij door de bisschop gekozen uit de leden van de priesterraad (can. 502 §1). 

§2. De kanunnik-deken is van rechtswege lid van het consultorencollege (Statuten van het 

kapittel van de Sint-Salvatorskathedraal van Brugge, 16.10.2020, art. 4 §4). 

 

Art. 5 

§1. Het consultorencollege wordt door de bisschop benoemd voor vijf jaar. Hun mandaat loopt 

in elk geval door totdat een nieuw consultorencollege is samengesteld (c. 502 § 1). 

§2. Tijdens de mandaatsperiode blijven de leden van het consultorencollege lid, ook al vervalt 

hun lidmaatschap aan de priesterraad.  

§3. Gedurende de mandaatsperiode wordt een lid dat wegvalt niet vervangen, uitgezonderd als 

het aantal leden van het consultorencollege onder de 6 personen daalt. Leden die in de loop van 

een mandaatsperiode van het consultorencollege lid worden van het consultorencollege, blijven 

lid tot deze hernieuwd wordt. 

 

Art. 6 

§1. De voorzitter van het consultorencollege is de diocesane bisschop (can. 502 §2). Hij kan 

een moderator voor het consultorencollege aanduiden. 

§2. In het geval van sede vacante of sede impedita berust het voorzitterschap bij de diocesaan 

administrator of, als deze nog niet is aangesteld, bij de naar wijding oudste priester van het 

consultorencollege (can. 502 §2). 
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Art. 7 

De bisschop benoemt een secretaris van het consultorencollege. Deze secretaris hoeft geen lid 

te zijn van het consultorencollege en kan verschillende keren voor een periode van 5 jaar 

benoemd worden. Als de secretaris geen lid is van het consultorencollege, dan heeft hij geen 

stemrecht. 

 

TITEL III: WERKING 

 

a. Algemene werking in de plenaire vergaderingen 

 

Art. 8 

In sede plena roept de bisschop het consultorencollege samen telkens de bevoegdheden 

omschreven in artikel 3 daartoe nopen. In sede impedita of sede vacante roept de diocesane 

administrator of, als deze nog niet is aangesteld, de naar wijding oudste priester van het 

consultorencollege (art. 6 §2) het college samen telkens de bevoegdheden omschreven in artikel 

3 daartoe nopen. 

 

Art. 9 

De leden van het consultorencollege hebben de plicht aanwezig te zijn op de vergaderingen. 

Indien ze drie maal onwettig afwezig zijn vervalt hun lidmaatschap aan het consultorencollege 

en worden ze niet vervangen, conform art. 5 §3. 

 

Art. 10  

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

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

secretaris vooraf verwittigen, zo niet geldt dit als een ongemotiveerde en dus onwettige 

afwezigheid. 

 

Art. 11 

De leden van het consultorencollege worden minstens één week voordien schriftelijk of per 

mail uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering, met uitzondering van de plenaire 

vergadering voor de verkiezing van de diocesaan administrator die binnen de acht dagen dient 

plaats te hebben. Deze uitnodiging deelt tevens de agenda mee en bezorgt aan de leden de 

nodige documentatie voor de te bespreken agendapunten. Bij zaken die ook de diocesane raad 

van economische aangelegenheden betreft, is een goede afstemming tussen beide organen 

noodzakelijk. 

 

Art. 12 

Indien nodig kan de bisschop of de moderator derden uitnodigen op de plenaire vergaderingen 

om zaken uit te klaren (vb. de econoom van het bisdom, leden van de economische raad, …), 

in te leiden of de bespreking te faciliteren. Deze derden hebben geen stemrecht. 
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Art. 13 

Na elke plenaire vergadering wordt door de secretaris van het consultorencollege een verslag 

maakt. Het wordt aan de bisschop voorgelegd en na zijn goedkeuring gestuurd naar alle leden 

van het consultorencollege. Verslagen worden bewaard in het bisschopshuis. 

 

b. Stemmingen in de plenaire vergaderingen 

 

Art. 14 

§1. 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 of beslissende waarde ervan te kennen 

als om de bespreking te oriënteren.  

§2. 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.  

§3. 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. 

 

Art. 15 

De stemming krijgt rechtskracht als de meerderheid van de leden van het consultorencollege 

kan deelnemen en wordt besloten door de absolute meerderheid van de aanwezigen (can. 119, 

2°). Als na twee stemmingen de stemmen gelijk zijn, kan de voorzitter door zijn stem een einde 

maken aan de pariteit. Blanco of ongeldige stemmen worden niet meegeteld noch in de teller, 

noch in de noemer.  

 

Art. 16 

Bij het verkiezen van de diocesaan administrator volgt men de universele normen (can. 119, 

1°). De stemming krijgt rechtskracht als de meerderheid van de leden van het 

consultorencollege kan deelnemen en er besloten wordt door de absolute meerderheid van de 

aanwezigen. Na twee stemmingen zonder resultaat dient gestemd te worden over de twee 

kandidaten die het grootste gedeelte van de stemmen behaald hebben, of, als er meerdere zijn, 

over de oudste twee in leeftijd; na de derde stemming, als er een pariteit blijft, dient degene als 

gekozen beschouwd te worden die de oudste in leeftijd is. 

 

TITEL IV: SLOTNORMEN 

 

Art. 17 

Kosten voor de werking van het consultorencollege vallen ten laste van de bisschoppelijke 

administratie. 
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Art. 18 

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

initiatief . 

 

 

 

Deze statuten van het consultorencollege van het bisdom Brugge vervangen de vorige statuten 

en werden door bisschop Lode Aerts op (15/02/2022) goedgekeurd en worden van kracht door 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lode Aerts      Joris Maesen 

Bisschop van Brugge     Kanselier 

 

 


