
Met de komst van de heilige Geest op de
Pinksterdag treedt het apostelcollege naar
buiten, vol van de nieuwe van de Para-
cleet ontvangen vitaliteit. “Petrus trad
met de elf naar voren”9 en sprak tot de
menigte en doopte een groot aantal gelo-
vigen; de eerste gemeenschap blijkt ver-
enigd in het luisteren naar het onderricht
van de apostelen;10 ze ontvangt van hen
de oplossing bij pastorale kwesties;11 Pau-
lus richt zich tot de in Jeruzalem geble-
ven apostelen om zijn verbondenheid met
hen te waarborgen en niet het gevaar te
lopen voor niets te werken.12 Het besef
een onverdeeld lichaam te vormen komt

ook naar voren wanneer de vraag rijst of
de uit het heidendom afkomstige christe-
nen al dan niet de voorschriften van de
Oude Wet moeten onderhouden. In de
gemeente van Antiochië “gaf men Paulus
en Barnabas en enkele anderen uit hun
midden de opdracht met deze strijdvraag
naar de apostelen en oudsten in Jeruza-
lem te gaan”.13 Om deze kwestie te onder-
zoeken kwamen de apostelen en oudsten
bijeen, raadpleegden elkaar en discus-
sieerden onder voorzitterschap van Pe-
trus; tenslotte spraken zij het volgende
oordeel uit: “De heilige Geest en wij heb-
ben besloten u geen enkele last op te leg-
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Apostolos suos
in de vorm van een ‘Motu proprio’ over de theologische en 
juridische aard van de Bisschoppenconferenties1

I

Inleiding

1.  Jezus onze Heer vormde de apostelen “tot een college of bestendige groep en Petrus, uit hun

midden gekozen, stelde Hij aan hun hoofd”.2 De apostelen werden door Jezus niet onafhankelijk van

elkaar gekozen en uitgezonden, maar integendeel als een groep van ‘Twaalf’, zoals dat door de

evangelieën met de regelmatig gebruikte term: ‘één van de Twaalf’ wordt benadrukt.3 Aan hen allen

tezamen heeft de Heer de opdracht toevertrouwd om het Rijk van God te prediken;4 en ze worden

door Hem niet ieder afzonderlijk maar twee aan twee uitgezonden.5 Tijdens het Laatste Avondmaal

bidt Jezus de Vader om eenheid van de apostelen en van hen die door hun woord in Hem zullen

geloven.6 Na zijn Verrijzenis en voor zijn Hemelvaart bevestigt de Heer Petrus in het hoogste

herdersambt,7 en vertrouwt Hij aan de apostelen de eigen zending toe die Hij van de Vader had

ontvangen.8



gen dan alleen wat strikt noodzakelijk
is.”14

2. De heilsopdracht, door de Heer aan de
apostelen toevertrouwd, zal tot het einde
van de wereld voortduren.15 Opdat deze
opdracht volgens Christus’ wil kan wor-
den uitgevoerd hebben de apostelen zelf
“voor het aanstellen van opvolgers zorg
gedragen …. De bisschoppen zijn krach-
tens goddelijke instelling in de plaats van
de apostelen getreden, als herders van de
Kerk.”16 Immers, om hun pastoraal ambt
te vervullen “zijn de apostelen door
Christus met een bijzondere uitstorting
van de heilige Geest, die over hen kwam,
bedeeld,17 en op hun beurt hebben zij aan
hun medehelpers door de handoplegging
de geestelijke gave meegedeeld,18 die tot
aan ons toe in de bisschopswijding is
overgedragen”.19

“Zoals door de instelling van de Heer
de heilige Petrus en de overige apostelen
één apostolisch college vormen, zo zijn
op gelijksoortige wijze de paus van Rome,
de opvolger van Petrus, en de bisschop-
pen, de opvolgers van de apostelen, met
elkaar verbonden.”20 Zo hebben de geza-
menlijke bisschoppen van Christus de
opdracht ontvangen het evangelie over
de gehele aarde te verkondigen, en zijn zij
daarom gehouden zorg te hebben voor de
gehele Kerk, en, om de hun toevertrouw-
de zending te vervullen, zijn ze ook ver-
plicht samen te werken met elkaar en met
de opvolger van Petrus,21 in wie is vastge-
legd “het blijvend en zichtbaar beginsel
en fundament van de eenheid in geloof
en gemeenschap”.22 Op zijn beurt is iedere
bisschop het beginsel en fundament van
de eenheid in zijn particuliere Kerk.23

3. Vanuit het besef deel uit te maken van
een onverdeeld lichaam zonder dat daar-
bij iets werd afgedaan aan de bij goddelij-

ke instelling verleende macht van de bis-
schop in zijn particuliere Kerk, zijn de
bisschoppen in de loop van de geschiede-
nis van de Kerk ertoe gekomen om bij de
uitoefening van hun opdracht gebruik te
maken van instrumenten, structuren en
communicatiemiddelen, die teken zijn
van hun onderlinge verbondenheid en
zorg voor alle Kerken, en een voortzetting
zijn van het leven zelf van het apostelcol-
lege: pastorale samenwerking, onderling
overleg, wederzijdse hulp, enzovoorts.

Vanaf de eerste eeuwen heeft de reali-
teit van deze communio een bijzonder
geschikte en kenmerkende vorm gevon-
den in het houden van Concilies. Naast de
oecumenische Concilies die begonnen
met het Concilie van Nicea in 325, moe-
ten ook genoemd worden de particuliere,
zowel plenaire als provinciale, concilies,
die vanaf de tweede eeuw veelvuldig in
de gehele Kerk werden gehouden.24

Deze praktijk van het houden van
particuliere concilies werd gedurende de
gehele Middeleeuwen voortgezet. Na het
Concilie van Trente (1545-1563) daaren-
tegen gebeurde dit steeds minder vaak.
Met de bedoeling evenwel een zo eerbied-
waardig instituut nieuw leven in te bla-
zen werden in het Wetboek van Canoniek
Recht uit 1917 bepalingen opgenomen
voor het houden van particuliere conci-
lies. Canon 281 van genoemd Wetboek
had betrekking op het plenair concilie en
bepaalde dat men dit kon houden met
toestemming van de paus, die zijn gevol-
machtigde aanwees om dit bijeen te roe-
pen en voor te zitten. Hetzelfde Wetboek
schreef voor dat minstens om de twintig
jaar de provinciale concilies gehouden
moesten worden,25 en minstens om de vijf
jaar Bisschoppenconferenties of vergade-
ringen van een kerkprovincie, om de pro-
blemen van de diocesen te bespreken en
het provinciaal concilie voor te berei-
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den.26 Het nieuwe Wetboek van Canoniek
Recht uit 1983 heeft nog steeds een uitge-
breide regeling voor zowel plenaire als
provinciale particuliere concilies.27

4. Om historische, culturele, sociologi-
sche redenen en met het oog op speciale
pastorale doelstellingen zijn sinds de vo-
rige eeuw, naast de traditie van de parti-
culiere concilies en in harmonie daarmee,
in verschillende landen de Bisschoppen-
conferenties ontstaan om de verschillen-
de kerkelijke kwesties van gezamenlijk
belang te bespreken en daar passende
oplossingen voor te vinden. In tegenstel-
ling met de concilies waren deze Confe-
renties permanent en vast van aard. Wan-
neer de instructie van Congregatie voor
de Bisschoppen en Regulieren van 24
augustus 1889 erover spreekt gebruikt ze
uitdrukkelijk het woord ‘Bisschoppencon-
ferenties’.28

In het Decreet Christus Dominus werd
door het Tweede Vaticaans Concilie niet
alleen de wens uitgesproken dat het eer-
biedwaardig instituut van de particuliere
concilies tot nieuwe en krachtige bloei
zou komen (vgl. 36), maar wordt ook uit-
drukkelijk gesproken over de Bisschop-
penconferenties, die in vele landen blij-
ken te bestaan en worden bijzondere
normen daarvoor vastgesteld (vgl. 37-38).
Het Concilie erkende inderdaad dat deze
structuren nuttig en vruchtbaar zijn, en
was van oordeel dat “het zeer gewenst is
dat overal ter wereld de bisschoppen van
een zelfde land of van een zelfde gebied
zich tot één kring samenvoegen en op
gezette tijden samenkomen om door uit-
wisseling van beleids- en ervaringsgege-
vens en door gemeenschappelijk beraad
te komen tot een geheiligde bundeling
van krachten tot nut van het gemeen-
schappelijk welzijn van de betrokken ker-
ken”.29

5. Met de Motu proprio Ecclesiae sanc-
tae gaf paus Paulus VI in 1966 de
opdracht Bisschoppenconferenties op te
richten daar waar ze nog niet bestonden;
die welke reeds bestonden moesten hun
eigen statuten opstellen; mocht het op-
richten van een Bisschoppenconferentie
niet mogelijk zijn, dan moesten de be-
trokken bisschoppen zich aansluiten bij
reeds opgerichte Bisschoppenconferen-
ties; men kon verschillende landen om-
vattende of ook internationale Bisschop-
penconferenties oprichten.30 Enige jaren
later, in 1973, wees het Pastoraal Directo-
rium van de Bisschoppen er opnieuw op
“dat de Bisschoppenconferentie is inge-
steld om in deze tijd een veelzijdige en
vruchtbare bijdrage te leveren aan het
concreet beleven van de collegialiteit. Op
uitstekende wijze wordt dankzij de Bis-
schoppenconferenties de geest van ver-
bondenheid met de universele Kerk en
tussen de verschillende particuliere Ker-
ken onderling gestimuleerd.”31 Tenslotte,
het Wetboek van Canoniek Recht dat ik
op 25 januari 1983 officieel heb bekrach-
tigd, heeft speciale normen vastgesteld
(can. 447- 459), waarin de doelstellingen
en bevoegdheden van de Bisschoppen-
conferenties zijn geregeld, alsmede hun
oprichting, samenstelling en werkwijze.

De collegiale geest die tot het vormen
van de Bisschoppenconferenties leidt en
waardoor hun werk geleid wordt, stimu-
leert ook de samenwerking tussen de
Conferenties van de verschillende volke-
ren, zoals het Tweede Vaticaans Concilie
aanbeval32 en in de kerkelijke voorschrif-
ten is vastgelegd.33

6. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie
hebben de Bisschoppenconferenties zich
sterk ontwikkeld en zijn geworden tot het
orgaan waarvan de bisschoppen van een
bepaald land of een bepaalde streek bij
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voorkeur gebruik maken om van gedach-
ten te wisselen, elkaar te raadplegen en
op verschillende wijzen samen te werken
tot het gemeenschappelijk welzijn van de
Kerk: “In de loop der jaren zijn ze een
concrete, levende, doeltreffende werke-
lijkheid geworden in alle delen van de
wereld.”34 Hoe belangrijk ze zijn blijkt uit
het feit dat ze daadwerkelijk bijdragen tot
de eenheid onder de bisschoppen en dus
tot de eenheid van de Kerk, aangezien ze
een krachtig middel zijn tot versterking
van de kerkelijke eenheid. Maar de steeds
verder gaande ontwikkeling van hun
activiteiten heeft geleid tot enige kwesties
van theologische en pastorale aard, met
name op het punt van hun verhouding tot
de afzonderlijke diocesane bisschop.

7. Twintig jaar na de sluiting van het
Tweede Vaticaans Concilie heeft de Bui-
tengewone Algemene Vergadering van de
Bisschoppensynode die in 1985 werd ge-
houden, erkend dat de Bisschoppenconfe-
renties in de huidige situatie pastoraal
nuttig en zelfs noodzakelijk zijn; maar
tegelijk werd daar opgemerkt dat “de Bis-
schoppenconferenties in hun werkwijze
tegelijk het welzijn van de Kerk, dat wil
zeggen het dienen van de eenheid voor
ogen dienen te houden, én de onver-
vreemdbare verantwoordelijkheid van de
individuele bisschop ten opzichte van de
universele Kerk en ten opzichte van zijn
particuliere Kerk”.35 Daarom heeft de Sy-
node aanbevolen dat uitvoeriger en gron-
diger de theologische, en bijgevolg de ju-
ridische status van de Bisschoppen-
conferenties bestudeerd zou worden,
vooral het vraagstuk van hun gezag op
leerstellig gebied, daarbij rekening hou-
dend met nummer 38 van het conciliede-
creet Christus Dominus en met de cano-
nes 447 en 753 van het Wetboek van
Canoniek Recht.36

Het voorliggend document is het resultaat
van de gevraagde studie. In volkomen
trouw aan de documenten van het Twee-
de Vaticaans Concilie wil het de funda-
mentele theologische en juridische begin-
selen met betrekking tot de Bisschoppen-
conferenties uiteen zetten, en de normen
aangeven waaraan de hand moet worden
gehouden, om een hulp te bieden bij het
vaststellen hoe de Bisschoppenconferen-
tie op theologisch gefundeerde en juri-
disch veilige wijze te werk moeten gaan.

II

De collegiale eenheid onder 
de bisschoppen

8. In de universele communio van het
volk van God, in dienst waarvan de Heer
het apostolisch ambt heeft ingesteld, is de
collegiale eenheid van het episcopaat
teken van de natuur van de Kerk. De Kerk
is in de wereld het zaad en de aanvang
van het Koninkrijk van God en vormt
daarom “voor geheel het menselijk ge-
slacht de krachtigste kiem van eenheid,
hoop en heil”.37 Zoals de Kerk één en alge-
meen is, is ook het episcopaat één en
onverdeeld;38 het reikt zo ver als de zicht-
bare structuur van de Kerk en brengt haar
rijke verscheidenheid tot uitdrukking. Als
hoofd van het corps van bisschoppen is
de bisschop van Rome het beginsel en de
zichtbare grondslag van die eenheid.

De eenheid van het episcopaat is een
van de wezenselementen van de eenheid
der Kerk.39 Immers, door het corps van
bisschoppen wordt “de apostolische over-
levering voor geheel de wereld bekend
gemaakt en bewaard”;40 het delen in het-
zelfde geloof waarvan de schat aan hun
zorg is toevertrouwd, de deelname aan
dezelfde sacramenten “waarvan zij de
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regelmatige en vruchtbare bediening ge-
zagvol regelen”,41 de aanhankelijkheid en
gehoorzaamheid die aan hen als geestelij-
ke herders van de Kerk toekomen, zijn de
wezenlijke elementen van de kerkelijke
communio. Aangezien deze communio
zich over de gehele Kerk uitstrekt vormt
ze ook de structuur van het Bisschoppen-
college en is zij “een organische werke-
lijkheid die een juridische vorm vereist en
tegelijk door liefde bezield wordt”.42

9. “Samen met de paus van Rome als
zijn hoofd en nooit zonder dit hoofd”, is
de orde van de bisschoppen als college
“subject van de hoogste en volledige
macht over de gehele Kerk”.43 Zoals ieder-
een weet heeft het Tweede Vaticaans Con-
cilie bij het onderricht hierover erop
gewezen dat de opvolger van Petrus “de
macht behoudt van dit primaat over
allen, herders zowel als gelovigen. De
paus van Rome bezit immers over de
Kerk, juist krachtens zijn ambt als plaats-
bekleder van Christus en herder over de
gehele Kerk, de volledige, hoogste en uni-
versele macht, die hij steeds vrij kan uit-
oefenen.”44

Alleen wanneer het corps van bis-
schoppen als college optreedt kan het de
hoogste macht die het over de gehele
Kerk bezit, uitoefenen, ofwel op plechtige
wijze wanneer de bisschoppen bijeen zijn
in een Oecumenisch Concilie, ofwel wan-
neer zij, verspreid over de wereld, door de
Bisschop van Rome worden opgeroepen
om als college een daad te stellen of
althans hun gemeenschappelijk handelen
vrijwillig door hem wordt goedgekeurd of
aanvaard. Bij dit optreden als college
oefenen de bisschoppen een macht uit die
zij bezitten voor het welzijn van hun
gelovigen en van de gehele Kerk, en ter-
wijl ze getrouw het primaat en de voor-
rang van de Bisschop van Rome, hoofd

van het Bisschoppencollege, eerbiedigen,
handelen ze in dat geval toch niet als zijn
plaatsvervangers of gedelegeerden.45

Daaruit volgt duidelijk dat zij bisschop-
pen zijn van de katholieke Kerk, een
groot goed voor de gehele Kerk, en als
zodanig door alle gelovigen worden
erkend en geëerbiedigd.

10. Op het vlak van de verschillende parti-
culiere Kerken en hun groeperingen is er
van de kant van de daarbij betrokken bis-
schoppen geen soortgelijk collegiaal op-
treden. Op het vlak van de particuliere
Kerk weidt de diocesane bisschop in naam
van de Heer de hem toevertrouwde kudde,
als haar eigen, gewone en onmiddellijke
geestelijke herder; zijn handelen is strikt
persoonlijk, niet collegiaal, ook al wordt
het door de geest van onderlinge verbon-
denheid bezield. Bovendien, hoewel hij
bekleed is met de volheid van het wij-
dingssacrament, oefent hij er toch niet de
hoogste macht uit. Deze komt toe aan de
Bisschop van Rome en aan het Bisschop-
pencollege als de eigen elementen van de
universele Kerk die in iedere particuliere
Kerk aanwezig zijn opdat deze in volle zin
Kerk zij, dat wil zeggen de particuliere
aanwezigheid van de universele Kerk met
alle wezenlijke elementen daarvan.46

Waar particuliere Kerken in geografi-
sche zones (land, regio, enzovoorts) ge-
groepeerd zijn, oefenen de aan het hoofd
daarvan staande bisschoppen niet geza-
menlijk hun pastorale ambt uit door mid-
del van collegiale handelingen die met de
handelingen van het Bisschoppencollege
zijn gelijk te stellen.

11. Voor het juist situeren en beter begrij-
pen van de manier waarop de collegiale
eenheid zichtbaar wordt in het gemeen-
schappelijk pastoraal handelen van de uit
een bepaalde streek afkomstige bisschop-
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pen is het nuttig, al is het maar in het
kort, eraan te herinneren welke band er is
tussen ieder van de bisschoppen in zijn
gewone pastorale ambt en de universele
Kerk. Men moet immers bedenken dat ten
opzichte van de gehele Kerk het feit dat
iedere bisschop tot het Bisschoppencolle-
ge behoort, niet alleen tot uiting komt in
het reeds genoemde optreden als college,
maar ook in de zorg voor de universele
Kerk, een zorg die weliswaar niet uitgeoe-
fend wordt door een daad van rechts-
macht maar die toch in hoge mate tot
haar welzijn bijdraagt. Alle bisschoppen
moeten immers de eenheid van het geloof
en de voor de gehele Kerk geldende tucht
bevorderen en beschermen, en alle activi-
teiten stimuleren die voor de gehele Kerk
gemeenschappelijk zijn, met name door
het geloof te doen groeien en het licht
van de volle waarheid over alle mensen te
doen opgaan.47 “Het staat trouwens vast,
dat zij, door hun eigen Kerk als een deel
van de universele Kerk goed te besturen,
krachtdadig bijdragen tot het welzijn van
het gehele mystieke lichaam, dat tevens
een corps van Kerken is.”48

De bisschoppen dragen bij tot het
welzijn van de Kerk door het goed uitoe-
fenen van het munus regendi in hun par-
ticuliere Kerken, maar ook door het uitoe-
fenen van hun taak om te onderrichten
en te heiligen.

Natuurlijk, als leermeesters van het
geloof richten de verschillende bisschop-
pen zich niet tot de universele gemeen-
schap van de gelovigen tenzij door een
handeling van het gehele Bisschoppen-
college. In feite moeten alleen de gelovi-
gen die aan de herderlijke zorg van een
bepaalde bisschop zijn toevertrouwd, zich
voegen naar diens oordeel dat in naam
van Christus inzake geloof en zeden
wordt gegeven, en in godsdienstige in-
stemming van geest zich daaraan houden.

Immers, “de bisschoppen die in gemeen-
schap met de paus van Rome onderricht
geven, moeten door iedereen als getuigen
van de goddelijke en katholieke waarheid
geëerbiedigd worden”;49 in zoverre in hun
onderricht getrouw wordt overgedragen
en duidelijk gemaakt hetgeen men dient
te geloven en toe te passen op het leven is
dit onderricht van groot nut voor de
gehele Kerk.

Iedere bisschop is ook “de uitdeler van
de genade van het hogepriesterschap”;50

als zodanig draagt de uitoefening van
zijn heiligingsopdracht in hoge mate bij
aan het werk van de Kerk dat in dienst
staat van de verheerlijking van God en de
heiliging van de mens. Het is het werk
van de gehele Kerk van Christus dat
werkzaam is in iedere wettige liturgische
viering die in gemeenschap met de bis-
schop en onder zijn leiding plaats vindt.

12. Als de bisschoppen van een bepaald
gebied gezamenlijk bepaalde pastorale
taken ten bate van hun gelovigen vervul-
len, is deze gemeenschappelijke uitoefe-
ning van het bisschopsambt een concrete
toepassing van de collegiale mentaliteit
(affectus collegialis),51 die “het hart is van
de samenwerking onder bisschoppen op
regionaal, landelijk en internationaal ni-
veau”.52 Toch heeft deze op territoriale
grondslag berustende uitoefening van het
bisschopsambt nooit het collegiale karak-
ter dat eigen is aan de handelingen van
de orde der bisschoppen als zodanig die
het hoogste gezag over de gehele Kerk
uitoefent. Immers, de relatie van de bis-
schoppen met het Bisschoppencollege is
duidelijk een andere dan hun relatie met
de organen die zijn opgericht voor het
boven vermelde gemeenschappelijk uit-
oefenen van bepaalde pastorale taken.

De collegialiteit van de handelingen
van het Bisschoppencollege hangt samen
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met het feit dat “men de universele Kerk
niet mag opvatten als de optelsom van de
particuliere Kerken of als een federatie
van particuliere Kerken”.53 “De universele
Kerk vloeit niet voort uit de communio
van de Kerken, maar is een realiteit die, in
haar essentiële mysterie, ontologisch en
temporeel voorafgaat aan iedere individu-
ele particuliere Kerk.”54

Zo moet ook het Bisschoppencollege
niet verstaan worden als de optelsom van
de individuele bisschoppen aan wie de
particuliere Kerken zijn toevertrouwd,
noch als het resultaat van hun commu-
nio, maar is dit college, als wezenlijk ele-
ment van de universele Kerk, een realiteit
die voorafgaat aan de opdracht om aan
het hoofd te staan van de particuliere
Kerk.55 Inderdaad, de macht van het Bis-
schoppencollege over de gehele Kerk
wordt niet gevormd door de optelsom van
de macht die individueel door de bis-
schoppen in hun particulire Kerken wordt
uitgeoefend; het handelt om een daaraan
voorafgaande realiteit waaraan de bis-
schoppen deelhebben; alleen als college
kunnen zij ten bate van de gehele Kerk
optreden. Alleen de Bisschop van Rome,
hoofd van het college, kan persoonlijk de
oppermacht over de gehele Kerk uitoefe-
nen. Met andere woorden “bisschoppelij-
ke collegialiteit in eigenlijke en strikte zin
komt alleen aan het gehele Bisschoppen-
college toe, dat als theologisch subject
ondeelbaar is”.56 En dat is de uitdrukkelij-
ke wil van de Heer.57 Toch moet deze
macht niet verstaan worden als overheer-
sing; integendeel, wezenlijk is haar di-
mensie van dienstbaarheid, want ze komt
van Christus, de goede Herder die zijn
leven geeft voor zijn schapen.58

13. De relatie tussen groeperingen van
particuliere Kerken en de Kerken waaruit
ze zijn opgebouwd is gebaseerd op de

banden van gemeenschappelijke tradities
van christelijk leven, en op het gegeven
dat de Kerk geworteld staat in door taal,
cultuur en geschiedenis met elkaar ver-
bonden menselijke gemeenschappen.
Deze relatie verschilt heel sterk van de
relatie van innerlijke wederzijdse ver-
vlochtenheid van de universele Kerk met
de particuliere Kerken.

Op soortgelijke wijze bestaat er tussen
de door de bisschoppen van een bepaald
gebied (land, regio, enzovoorts) in het
leven geroepen structuren en de bis-
schoppen die er deel van uitmaken een
relatie, die weliswaar een zekere overeen-
komst vertoont met de relatie tussen het
Bisschoppencollege en de bisschoppen
afzonderlijk, maar in feite geheel daarvan
verschilt. De geldigheid en het verplich-
tend karakter van de handelingen van het
bisschopsambt dat gezamenlijk binnen de
Bisschoppenconferenties en in communio
met de Apostolische Stoel wordt uitgeoe-
fend vloeit voort uit het feit dat de Apos-
tolische Stoel deze organen in het leven
heeft geroepen, en daaraan nauwkeurig
omschreven bevoegdheden heeft toege-
kend op grond van de gewijde macht van
de individuele bisschop.

Het gezamenlijk verrichten van be-
paalde handelingen van het bisschops-
ambt heeft als bedoeling de zorg concreet
te maken van iedere bisschop voor de
gehele Kerk; deze zorg komt duidelijk tot
uiting in de broederlijke hulp die aan
andere particuliere Kerken wordt gebo-
den, met name aan de meest nabije en
behoeftige,59 en die verder vorm krijgt in
het gezamenlijk met de andere bisschop-
pen van hetzelfde gebied bundelen van
krachten en doelstellingen om het ge-
meenschappelijk belang en dat van iedere
Kerk apart te bevorderen.60
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III

De Bisschoppenconferenties

14. De Bisschoppenconferenties vormen
een concrete toepassing van de collegiale
geest. Het Wetboek van Canoniek Recht
geeft er een nauwkeurige omschrijving
van, gebaseerd op de voorschriften van
het Tweede Vaticaans Concilie: “De Bis-
schoppenconferentie, een blijvend insti-
tuut, is een groepering van Bisschoppen
van een natie of van een bepaald gebied,
die gezamenlijk bepaalde pastorale taken
voor de christengelovigen van hun gebied
uitoefenen, om het hogere goed dat de
Kerk de mensen aanreikt te bevorderen,
vooral door vormen en methoden van
apostolaat die aan de omstandigheden
van tijd en plaats op geschikte wijze aan-
gepast zijn, volgens het recht.”61

15. In onze tijd is door het Concilie duide-
lijk naar voren gebracht hoe nodig het is
de krachten te bundelen door uitwisseling
van inzicht en ervaring binnen de Bis-
schoppenconferentie. Immers, “bisschop-
pen kunnen hun ambt dikwijls niet goed
en met vrucht meer uitoefenen, wanneer
zij niet komen tot een steeds hechtere
eensgezindheid en nauwere verbonden-
heid in de samenwerking met andere bis-
schoppen”.62 Een volledige lijst opstellen
van de onderwerpen die voor deze sa-
menwerking in aanmerking komen is niet
mogelijk. Maar het zal niemand ontgaan
dat het gezamenlijk handelen van de bis-
schoppen in onze tijd nodig is voor on-
derwerpen als het bevorderen en verdedi-
gen van geloof en zeden, het vertalen van
liturgische boeken, het bevorderen en
vormen van priesterroepingen, het opstel-
len van een catechetisch instrumentari-
um, de bevordering van en steun aan ka-
tholieke universiteiten en andere onder-

wijsinstellingen, de oecumenische op-
dracht, de betrekkingen met de burgerlij-
ke overheid, het opkomen voor menselijk
leven, vrede en mensenrechten, met name
opdat deze beschermd worden door de
burgerlijke wetgeving, de bevordering
van de sociale gerechtigheid, het gebruik
van de media, enzovoorts.

16. In het algemeen hebben de Bisschop-
penconferenties een nationaal karakter,
dat wil zeggen, ze omvatten de bisschop-
pen van een enkel land.63 Immers, de ban-
den van gemeenschappelijke cultuur, ge-
bruiken en geschiedenis, en daarnaast ook
de vervlechting van de maatschappelijke
betrekkingen onder de burgers van een
bepaald land vereisen een veel sterkere en
voortdurende samenwerking van de leden
van het episcopaat in dat gebied dan
gevorderd zou worden door de kerkelijke
omstandigheden in een ander soort terri-
torium. Toch laten de canonieke normen
zelf de mogelijkheid open dat een Bis-
schoppenconferentie wordt opgericht
“voor een gebied van een kleinere of gro-
tere omvang, zodat zij ofwel alleen de bis-
schoppen van enige in een bepaald gebied
gevestigde particuliere Kerken omvat
ofwel de leiders van in verschillende
naties bestaande particuliere Kerken”.64

Men leidt eruit af dat er ook Bisschoppen-
conferenties kunnen bestaan op een ander
territoriaal vlak of op een de landsgrenzen
overschrijdend niveau. Het oordeel over
de omstandigheden van personen of za-
ken die pleiten voor een meer uitgebreide
of meer beperkte omvang van het territo-
rium van een Bisschoppenconferentie is
voorbehouden aan de Apostolische Stoel.
Immers, “het komt alleen aan het hoogste
kerkelijk gezag toe, na de bisschoppen die
het aangaat gehoord te hebben, Bisschop-
penconferenties op te richten, op te heffen
of er veranderingen in aan te brengen”.65
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17. Omdat de Bisschoppenconferenties tot
doel hebben te waken over het gemeen-
schappelijk welzijn van de particuliere
Kerken van een bepaald territorium door
middel van de samenwerking van de ge-
wijde geestelijke herders aan wie de zorg
daarover is toevertrouwd, moet iedere
Conferentie alle diocesane bisschoppen
omvatten uit het betreffende territorium
en hen die door het recht daarmee zijn
gelijkgesteld, alsmede de bisschoppen-
coadjutoren, hulpbisschoppen en andere
titulaire bisschoppen die in dat gebied
een bepaalde opdracht vervullen die hun
door de Apostolische Stoel of door de Bis-
schoppenconferentie zelf is toever-
trouwd.66 In de plenaire vergaderingen
van de Bisschoppenconferentie komt aan
de diocesane bisschoppen en aan hen die
door het recht met hen gelijkgesteld wor-
den en ook aan de bisschoppen-coadjuto-
ren een beslissende stem toe, en wel van
rechtswege. Op dit punt kunnen de statu-
ten van de Conferentie geen wijzigingen
aanbrengen.67 Alleen uit de leden die dio-
cesaan bisschop zijn mogen de voorzitter
en vice-voorzitter van de Bisschoppen-
conferentie worden gekozen.68 Met be-
trekking tot de hulpbisschoppen en ande-
re titulaire bisschoppen die lid zijn van de
Bisschoppenconferentie moeten de statu-
ten van de Conferentie bepalen of hun
een beslissende dan wel een raadgevende
stem toekomt.69 Hierbij moet rekening
gehouden worden met de verhouding tus-
sen het aantal diocesane bisschoppen en
dat van de hulpbisschoppen en andere
titulaire bisschoppen, opdat een eventuele
meerderheid van laatstgenoemden niet
bepalend wordt voor het pastoraal be-
stuur van de diocesane bisschoppen. Ove-
rigens is het goed als de statuten van de
Bisschoppenconferenties de aanwezigheid
toestaan van emeriti-bisschoppen met
raadgevende stem. Men dient er met

name voor te zorgen dat zij worden opge-
nomen in bepaalde studiecommissies, als
daarin onderwerpen behandeld worden
waarover de emeritus-bisschop een bij-
zondere deskundigheid bezit. Gezien het
karakter van de Bisschoppenconferentie
kan de deelname van een lid van de Con-
ferentie niet worden gedelegeerd.

18. Iedere Bisschoppenconferentie heeft
eigen, door haarzelf opgestelde statuten.
Wel moeten deze statuten de erkenning
(recognitio) krijgen van de Apostolische
Stoel; in de statuten “dienen onder andere
de te houden plenaire vergaderingen van
de Conferentie geregeld te worden, en
dient voorzien te worden in een perma-
nente raad van bisschoppen en een alge-
meen secretariaat van de Conferentie, als-
ook in andere taken en commissies die
naar het oordeel van de Conferentie het
best bijdragen tot het bereiken van het
doel”.70 Hoe dan ook vraagt deze doelstel-
ling verambtelijking te vermijden van de
tussen de plenaire vergaderingen aan het
werk zijnde diensten en commissies. Men
houde voor ogen dat de Bisschoppencon-
ferenties met hun diensten en commissies
als wezenlijke taak hebben om de bis-
schoppen te helpen en niet om hun plaats
in te nemen.

19. Het gezag van de Bisschoppenconfe-
rentie en haar werkterrein staan in nauw
verband met het gezag en handelen van
de diocesane bisschop en van de met hem
gelijkgestelde prelaten. De bisschoppen
“besturen in de plaats van God de kudde
waarvan zij de herders zijn, als verkondi-
gers van de leer, priesters van de gewijde
eredienst en bedienaars van het bestuur
…. Krachtens goddelijke instelling zijn zij
in de plaats van de apostelen getreden,
als herders van de Kerk,”71 en zij “bestu-
ren de hun toevertrouwde particuliere
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Kerken als plaatsvervangers en afgezan-
ten van Christus door hun raadgevingen,
opwekkingen en voorbeelden, maar ook
door hun gezag en hun gewijde macht ….
Deze macht, waarmee zij in de naam van
Christus persoonlijk bekleed zijn, is een
eigen, gewone en onmiddellijke macht.”72

De uitoefening hiervan wordt geregeld
door het hoogste gezag van de Kerk, het-
geen de noodzakelijke consequentie is
van de relatie tussen de universele Kerk
en de particuliere Kerk omdat deze slechts
bestaat als deel van het volk van God
“waarin de ene, heilige, katholieke en
apostolische Kerk van Christus waarlijk
aanwezig is en zich uitwerkt”.73 Immers,
“het primaat van de bisschop van Rome
en het Bisschoppencollege zijn kenmer-
ken van de universele Kerk die ‘niet afge-
leid zijn van het particuliere van de Ker-
ken’, maar wel tot het wezen van iedere
particuliere Kerk behoren”.74 In het kader
van een dergelijke reglementering kan de
uitoefening van de gewijde macht van de
bisschop onderworpen zijn aan bepaalde
beperkingen met het oog op het welzijn
van de Kerk of van de gelovigen,75 en
hierin is uitdrukkelijk voorzien door de
normen van het Wetboek van Canoniek
Recht, waar staat: “Aan de diocesane bis-
schop komt in het hem toevertrouwde
bisdom alle gewone, eigen en onmiddel-
lijke macht toe, die voor de uitoefening
van zijn herderlijke taak vereist is, uitge-
zonderd zaken die door het recht of door
een decreet van de paus aan het hoogste
of een ander kerkelijk gezag voorbehou-
den zijn.”76

20. In de Bisschoppenconferentie oefenen
de bisschoppen gezamenlijk hun bis-
schopsambt uit ten bate van de gelovigen
uit het territorium van de Conferentie;
maar om wettig te zijn en bindend voor
de verschillende bisschoppen, is voor

deze uitoefening de tussenkomst nodig
van het hoogste gezag van de Kerk, dat
bij algemene wet of bijzondere opdrach-
ten bepaalde kwesties aan de beslissing
van de Bisschoppenconferentie toever-
trouwt. Eigenmachtig kunnen de bis-
schoppen noch persoonlijk noch geza-
menlijk in de Conferentie hun gewijde
macht ten gunste van de Bisschoppen-
conferentie inperken, en nog minder ten
gunste van een van haar onderdelen, of
dat nu de permanente raad, een commis-
sie of de voorzitter zelf is. Deze gedachte
staat uitdrukkelijk in de canonieke nor-
men aangaande de uitoefening van de
wetgevende macht van de in de Bisschop-
penconferentie verzamelde bisschoppen:
“de Bisschoppenconferentie kan slechts
algemene decreten uitvaardigen in zaken
waarin het universeel recht dit voorge-
schreven heeft, of een bijzondere op-
dracht van de Apostolische Stoel dit het-
zij uit eigen beweging hetzij op verzoek
van de Conferentie zelf bepaald heeft.”77

In andere gevallen “blijft de bevoegdheid
van iedere diocesane bisschop afzonder-
lijk onverminderd behouden, en de Con-
ferentie of haar voorzitter kan niet na-
mens alle bisschoppen handelen, tenzij
alle bisschoppen, en wel ieder afzonder-
lijk, hun toestemming gegeven hebben”.78

21. Het gezamenlijk uitoefenen van het
bisschopsambt heeft ook betrekking op
het leerambt. Het Wetboek van Canoniek
Recht bepaalt de fundamentele norm
hieromtrent: “De bisschoppen die in ge-
meenschap zijn met het hoofd en de leden
van hun College, zijn hetzij ieder afzon-
derlijk, hetzij gezamenlijk in Bisschop-
penconferenties of particuliere concilies,
ook al bezitten zij niet de onfeilbaarheid
in hun onderricht, de authentieke leraren
en meesters van het geloof voor de aan
hun zorg toevertrouwde christengelovi-
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gen; de christengelovigen dienen dit
authentieke leergezag van hun bisschop-
pen met religieuze volgzaamheid te aan-
vaarden.”79 Naast deze algemene norm
bepaalt dit Wetboek meer concreet enige
terreinen waarop de Bisschoppenconfe-
renties bevoegd zijn, zoals: “ervoor zorg
dragen dat catechismussen voor hun
ambtsgebied, met voorafgaande goedkeu-
ring van de Apostolische Stoel, uitgege-
ven worden”,80 en de goedkeuring van
uitgaven van de boeken van de heilige
Schrift en van de vertalingen daarvan.81

Wanneer de bisschoppen van een be-
paald territorium eenstemmig en geza-
menlijk in gemeenschap met de bisschop
van Rome de katholieke waarheid inzake
geloof en zeden verkondigen, kan hun
woord krachtiger hun volk bereiken en
het de gelovigen gemakkelijker maken
om aan dit leerambt met religieuze volg-
zaamheid gehoor te geven. Door hun
leerambt getrouw uit te oefenen moeten
de bisschoppen het Woord van God waar-
aan hun onderricht onderworpen is, aan-
horen, het vroom bewaren, het heilig en
trouw uiteenzetten, opdat de gelovigen
het op de best mogelijke wijze ontvan-
gen.82 En aangezien de geloofsleer een
gezamenlijk goed is van de gehele Kerk
en de band van haar innerlijke eenheid,
zorgen de in de Bisschoppenconferentie
verzamelde bisschoppen er vooral voor
het leergezag van de universele Kerk te
volgen en het op passende wijze aan het
hun toevertrouwde volk bekend te maken.

22. Als de in de Bisschoppenconferentie
verzamelde bisschoppen nieuwe vraag-
stukken behandelen en ervoor zorgen dat
de boodschap van Christus het geweten
van de mensen verlicht en leidt bij het
vinden van een antwoord op de nieuwe
problemen die door de veranderingen in
de samenleving rijzen, oefenen zij geza-

menlijk hun leerambt uit. Ze zijn zich
daarbij bewust van de beperkingen van
hun uitspraken die niet de kenmerken
hebben van het algemeen leergezag, ook
al zijn ze officieel en authentiek, en in
verbondenheid met de Apostolische Stoel.
Daarom moeten zij zorgvuldig vermijden
het leerstellige werk van bisschoppen uit
andere gebieden te doorkruisen, en reke-
ning houden met de weerklank die
gebeurtenissen uit een bepaald gebied,
dankzij de communicatiemiddelen, in
wijde omgeving en zelfs in de hele wereld
hebben. Ervan uitgaande dat het authen-
tieke leergezag van de bisschoppen,
namelijk datgene wat zij leren in zoverre
ze met Christus’ gezag zijn bekleed, altijd
in gemeenschap moet zijn met het hoofd
van het College en met zijn leden,83 kun-
nen de uitspraken van de Bisschoppen-
conferenties op leerstellig gebied, als ze
eenstemmig zijn goedgekeurd, ongetwij-
feld openbaar gemaakt worden namens
de Bisschoppenconferenties zelf, en moe-
ten de gelovigen zich met religieuze eer-
bied van geest houden aan dit authentiek
leergezag van hun bisschoppen. Maar als
er geen eenstemmigheid is verkregen, kan
de eenvoudige meerderheid van de bis-
schoppen van een Conferentie een even-
tuele uitspraak niet openbaar maken als
authentiek magisterium van die Confe-
rentie waaraan de gelovigen van het
gebied zich zouden moeten houden, ten-
zij deze uitspraak de erkenning (recogni-
tio) heeft verkregen van de Apostolische
Stoel, die deze recognitio niet zal geven
als er geen gekwalificeerde meerderheid
is. De tussenkomst van de Apostolische
Stoel is analoog aan die welke nodig is
opdat de Bisschoppenconferentie algeme-
ne decreten kan uitvaardigen.84 De recog-
nitio van de Heilige Stoel heeft bovendien
tot doel ervoor te zorgen dat bij het
behandelen van de nieuwe vraagstukken
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die tengevolge van de voor onze tijd ken-
merkende snelle maatschappelijke en cul-
turele veranderingen aan de orde komen,
het leerstellig antwoord de onderlinge
eenheid bevordert, en niet schadelijk is
voor eventuele uitspraken van het uni-
verseel leergezag, maar deze veeleer
voorbereidt.

23. De eigen aard van het leerambt van de
bisschoppen veronderstelt dat, wanneer
zij het gezamenlijk in de Bisschoppen-
conferentie uitoefenen, dit gebeurt in de
voltallige vergadering. Kleinere organen
– de permanente raad, een of andere
commissie of instantie – hebben niet het
vereiste gezag om daden te stellen van
authentiek leergezag, noch in eigen
naam, noch namens de Conferentie, zelfs
niet in opdracht daarvan.

24. De Bisschoppenconferenties hebben
tegenwoordig voor het welzijn van de Kerk
veel taken te vervullen. Ze zijn geroepen
om door groeiend hulpbetoon de “onver-
vreemdbare verantwoordelijkheid te be-
vorderen van iedere bisschop ten aanzien
van de universele Kerk en van de eigen
particuliere Kerk”;85 natuurlijk mogen zij
hem ook niet hinderen door in de gevallen
waarin de canonieke normen niet voorzien
in een beperking van de bisschoppelijke
macht ten gunste van de Bisschoppencon-
ferentie onrechtmatig in zijn plaats te tre-
den, of door de rechtstreekse betrekkingen
van iedere bisschop met de Apostolische
Stoel te zeven of te belemmeren.

De hierboven aangegeven verduidelij-
kingen evenals de hieronder gegeven
normatieve aanvullingen beantwoorden
aan de wensen van de Buitengewone
Algemene Vergadering van de Bisschop-
pensynode van 1985, en beogen het op-
treden van de Bisschoppenconferenties te
verduidelijken en doeltreffender te ma-

ken. De Conferenties zullen hun statuten
naar behoren weten te herzien om ze in
overeenstemming te brengen met deze
verduidelijkingen en normen, overeen-
komstig de wensen van vermelde Synode.

IV

Aanvullende normen met
betrekking tot de
Bisschoppenconferenties

Art. 1. Opdat de leerstellige verklaringen
van de Bisschoppenconferentie overeen-
komstig nummer 22 van dit schrijven een
authentiek magisterium vormen, en
gepubliceerd kunnen worden in de naam
van Conferentie zelf, dienen ze eenstem-
mig goedgekeurd te zijn door de bis-
schoppen die van de Conferentie lid zijn,
of de recognitio te verkrijgen van de
Apostolische Stoel indien ze in een vol-
tallige vergadering zijn goedgekeurd door
minstens tweederde van de prelaten die
met beslissende stem deel uitmaken van
de Conferentie.

Art. 2. Afgezien van de voltallige verga-
dering heeft geen enkel orgaan van de
Bisschoppenconferentie de macht daden
te stellen van authentiek leergezag. Even-
min kan de Bisschoppenconferentie een
dergelijke macht toewijzen aan commis-
sies of andere organen uit haar midden.

Art. 3. Voor andere vormen van optreden,
verschillend van die waarvan in Artikel 2
sprake is, moet de leerstellige commissie
van de Bisschoppenconferentie uitdruk-
kelijk gemachtigd worden door de perma-
nente raad van de Conferentie.

Art. 4. De Bisschoppenconferenties moe-
ten hun statuten herzien om ze in over-
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eenstemming te brengen met de verdui-
delijkingen en normen van het voorlig-
gend document, alsmede met het Wet-
boek van Canoniek Recht, en ze ver-
volgens toezenden aan de Apostolische
Stoel voor de recognitio overeenkomstig
canon 451 van het CIC.

Opdat het werk van de Bisschoppencon-
ferenties steeds meer vrucht mag dragen
schenk ik van harte mijn zegen.

Gegeven te Rome, bij de Sint Pieter, 21
mei 1998, Hoogfeest van de Hemelvaart
van de Heer, in het twintigste jaar van
mijn pontificaat.

Johannes Paulus II

Vertaling: F. van Voorst tot Voorst s.j.
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Noten

1. De Oosterse Kerken onder leiding van pa-

triarchen en de hogere aartsbisdommen staan

onder leiding van hun respectievelijke Bisschop-

pensynodes die zijn uitgerust met wetgevende,

rechterlijke en in bepaalde gevallen ook met

administratieve macht (vgl. CCEO, can 110 en 152).

In het voorliggend document wordt hierover niet

gesproken. Want in dit opzicht kan men geen

analogie vaststellen tussen deze Synodes en de

Bisschoppenconferenties. Dit document daarente-

gen heeft betrekking op de groeperingen die men

heeft gevormd in streken waar er verschillende,

door canon 322 van het CCEO en door hun eigen

door de Heilige Stoel goedgekeurde statuten gere-

gelde kerken sui iuris zijn (vgl. CCEO, can 322, §4;

Johannes Paulus II, apostolische Constitutie Pas-

tor bonus (28 juni 1988), art. 58, § 1, in: AAS 80

(1988), 875), in zoverre deze groeperingen verge-

lijkbaar zijn met de Bisschoppenconferenties

(vgl.Tweede Vaticaans Concilie, Decreet over het

herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk

Christus Dominus, 38).

2. Tweede Vaticaans Concilie, dogmatische

Constitutie over de Kerk Lumen gentium, 19; vgl.

Mt 10,1-4; 16,18; Mc 3,13-19; Lc 6,13; Joh

21,15-17.

3. Vgl. Mt 26,14; Mc 14,10.20.43; Lc 22,3.47;

Joh 6,72; 20,24.

4. Vgl. Mt 10,5-7; Lc 9,1-2.

5. Vgl. Mc 6,7.

6. Vgl. Joh 17,11.18.20-21.

7. Vgl. Joh 21,15-17.

8. Vgl. Joh 20,21; Mt 28,18-20.

9. Hnd 2,14.

10. Vgl. Hnd 2,42.

11. Vgl. Hnd 6,1-6.

12. Vgl. Gal 2,1-2.7-9.

13. Hnd 15,2.

14. Hnd 15,28.

15. Vgl. Mt 28,18-20.

16. Lumen gentium, 20.

17. Vgl. Hnd 1,8;2,4; Joh 20,22-23.



18. Vgl. 1Tim 4,14; 2Tim 1,6-7.

19. Lumen gentium, 21.

20. A.w., 22.

21. Vgl. a.w., 23.

22. A.w., n. 18; vgl. a.w., 22-23; Nota explicativa

praevia, 2; Eerste Vaticaans Concilie, dogmati-

sche Constitutie Pastor aeternus, Prologus, in: DS

3051.

23. Vgl. Lumen gentium, 23.

24. Over sommige concilies uit de tweede eeuw,

zie Eusebius van Cesarea, Historia Ecclesiastica

V, 16, 10; 23, 2-4; 24, 8, in: SC 41, blz. 49, 66-67,

69. In het begin van de derde eeuw prijst Tertul-

lianus het gebruik bij de Grieken concilies te hou-

den (vgl. De ieiunio 13, 6, in: CCL 2, 1272). Dank-

zij de brieven van de H. Cyprianus van Carthago

zijn we op de hoogte van verschillende Afrikaan-

se en Romeinse concilies vanaf het tweede of

derde decennium van de derde eeuw (vgl. Epistu-

lae 55, 6; 57; 59, 13, 1; 61; 64; 67; 68, 2, 1; 70;

71, 4, 1; 72; 73, 1-3, in: Bayard (ed.), Les Belles

Lettres (Parijs 1961) II, 134-135; 154-159; 180;

194-196; 213-216; 227-234; 252-256; 259; 259-

262; 262-264). Over de Bisschoppenconcilies in

de tweede en derde eeuw, vgl. K.J. Hefele, Histoire

des Conciles I, (Adrien le Clere, Parijs 1869), 77-

125.

25. Vgl. Wetboek van Canoniek Recht (1917),

can. 283.

26. Vgl a.w., can. 292.

27. Vgl. Wetboek van Canoniek Recht (CIC), can.

439-446.

28. Sacra Congregatio Episcoporum et Regula-

rum, Instructio ‘Alcuni Arcivescovi’ (‘Enige

Aartsbisschoppen’), De collationibus quolibet

anno ab Italis Episcopis in variis quae designan-

tur Regionibus habendis (24 augustus 1889), in:

Leonis XIII Acta, IX (1890), 184.

29. Christus Dominus, 37; vgl. Lumen gentium,

23.

30. Paulus VI, Motu proprio Ecclesiae Sanctae (6

augustus 1966) I. Normae ad exsequenda Decreta

SS. Concilii Vaticani II ‘Christus Dominus’ et

‘Presbyterorum ordinis’, 41, in: AAS 58 (1966),

773-774.

31. Congregatie voor de Bisschoppen, Directori-

um Ecclesiae imago, De pastorali ministerio Epis-

coporum (22 februari 1973), 210.

32. Vgl. Christus Dominus, 38, 5.

33. Vgl. CIC, can. 459, §1. In feite is een dergelijke

samenwerking bevorderd door internationale bij-

eenkomsten van de Bisschoppenconferenties,

Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), Con-

silium Conferentiarum Episcopalium Europae

(CCEE), Secretariado Episcopal de América Central

y Panamá (SEDAC), Commissio Episcopatuum

Communitatis Europaeae (COMECE), Association

des Conférences Episcopales de l’Afrique Centrale

(ACEAC), Association des Conférences Episcopales
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