
 
Persbericht: 

Bruno Spriet wordt nieuwe secretaris-generaal Bisschoppenconferentie van 

België 
 

 

Bruno Spriet werd door de bisschoppen van België benoemd tot 

secretaris-generaal van de bisschoppenconferentie, met ingang van 13 

maart 2023.  Hij volgt mgr. Herman Cosijns op die eervol ontslag bekomt 

en met emeritaat gaat. 

 

De hoofdopdracht van de secretaris-generaal is het voorbereiden en 

opvolgen van wat de bisschoppen gezamenlijk beslissen. Hij neemt deel 

aan al hun vergaderingen. 

 

De nieuwe secretaris-generaal is 35 jaar, gehuwd en vader van twee kinderen. Hij wordt de eerste leek 

die voor de Bisschoppenconferentie van België deze functie opneemt. Hij is master in de Theologie en de 

Religiewetenschappen en in advanced studies in theology & religion (beide KU Leuven), master in General 

Management (Vlerick Business School) en postgegradueerde in Grant Management, Filantropie en Sociale 

Investeringen (Bayes Business School, Londen).  

 

Sinds 2012 is Bruno Spriet werkzaam bij Porticus, een wereldwijde filantropische organisatie van de 

katholieke ondernemersfamilie Brenninkmeijer. De eerste jaren was hij vooral actief in de 

medeontwikkeling en uitvoering van projecten en thema’s in België, onder meer op het gebied van Kerk 

en geloof, migratie en onderwijs. In de tweede helft van zijn loopbaan bij Porticus was Bruno Spriet vooral 

internationaal actief. Hij ontwikkelde en beheerde onder meer een internationaal programma om een 

meer synodale Kerk te stimuleren, stuurde de ontwikkeling en uitvoering aan van de wereldwijde strategie 

voor interreligieuze dialoog en oecumene en voor katholieke en spirituele vorming.  

 

Tussen 2012 en 2017 was de nieuwe secretaris-generaal tevens voorzitter van Suyana Peru vzw, een ngo 

die zich inzet voor psychosociaal kwetsbare mensen in de sloppenwijken van Lima (Peru) met bijzondere 

aandacht voor vrouwen en kinderen.  



 

Tijdens zijn studententijd was Bruno Spriet geëngageerd bij Katechetika, de studentenorganisatie voor 

theologie & religiewetenschappen, onder meer als praeses. Hij vertegenwoordigde de studenten in het 

bestuur van de faculteit theologie en in de Academische Raad van de KU Leuven. 

 

Bruno Spriet is verbonden aan de christelijke denktank Logia van waaruit hij af en toe opinies publiceerde, 

onder meer in Knack.  
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