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In de eerste roman van de Italiaanse auteurs Monaldi en Sorti (Imprimatur) is Rome onder de
grond één groot labyrint van gangen en krochten. Deze metafoor bekruipt soms wie tracht een goed
beeld te krijgen van de interne verhoudingen aan het pauselijk hof en van de regels die er heersen.
Toch moet het met enige inspanning mogelijk zijn een juister beeld te krijgen van de werking van
het Vaticaan. Een poging tot verduidelijking.

Het Vaticaan is een van de
kleinste staten van de wereld
– misschien zelfs de allerkleinste
Alle wegen leiden naar Rome. Met dit procesrechtelijke adagium in gedachten kan men niet voorbijgaan aan het Vaticaan wanneer men een rode draad
over de grenzen van Nederland heen legt. Het Vaticaan is een van de kleinste staten van de wereld –
misschien zelfs de allerkleinste. Correct gesteld heet
deze staat il Stato della Città del Vaticano. Hoe klein
hij ook is, van bij het begin mag worden opgemerkt
dat er waarschijnlijk geen enkele staat ter wereld is
waarover zoveel spreekwoordelijke gezegden, bon
mots, grappige woordspelingen bekend zijn en soms
smalende oneliners worden gedebiteerd als over de
staat van het Vaticaan en zijn staatshoofd. Dat komt
mede door het feit dat Rome dikwijls een teken van
tegenspraak is geweest, soms in de goede, soms in
een minder goede betekenis van het woord.
Zo werd reeds in de middeleeuwen kritisch geschamperd: Romae omnia venalia – in Rome is alles te koop.1 Dit sloeg oorspronkelijk op de hoge
proceskosten die partijen moesten betalen wanneer zij in hoogste instantie in appel gingen tegen
een vonnis van een lagere kerkelijke rechtbank, of
ook tegen een vorstelijk vonnis. Dat dit appelrecht
algemeen aanvaard werd bracht de canonieke regel mee: ‘Roma locuta, causa finita’ welke in het
*
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de Geschiedenis van het Canoniek Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit artikel weze opgedragen aan mijn jonge
medereizigers naar de Vaticaanse Bibliotheek.
1 Dit adagium is al bijna zo oud als de bisschopszetel van Rome.
Reeds in de twaalfde eeuw voelde kanselier Amalrik zich ver-
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Nederlands werd verbasterd tot: ‘Als Rome heeft
gesproken is de kous af ’.
Ook in onze tijd vinden wij voldoende voorbeelden van Roomse humor en zelfrelativering. De
officiële afkorting SCV (Stato della Città del Vaticano) wordt – om de tentoongespreide rijkdommen
– in Romeinse monden soms vertaald: Se Cristo Vedesse (mocht Christus dit hebben gezien...) waarbij
men dan de afkorting omkeerde (VCS): Vi Cacciarebbe Subito (hij zou u hier onmiddellijk wegjagen), hetgeen dan weer uiting gaf aan de afkeer die
de Romeinse bevolking in het verleden wel eens
had van de pompa die de paus voerde.2

De persoon van de paus
lokt soms leuke gezegden uit
Ook de persoon van de paus lokt soms leuke gezegden uit. Een ideaal voorbeeld was de bijna legendarisch geworden – en overigens door paus
Johannes Paulus II zalig verklaarde – Johannes
XXIII. Toen hem gevraagd werd hoeveel mensen
er in dienst van het Vaticaan werkten, antwoordde
hij: ‘de helft…’ Dezelfde paus placht af en toe een
wandeling te voet te doen door de smalle straatjes
rond het Vaticaan, hetgeen de Engelse journalisten inspireerde om hem Johnny Walker te betitelen.
Reisde deze paus voor het eerst na zovele tientallen
jaren weer buiten Rome, dan noemde men hem
San Giovanni fuori le mura.
plicht zich te verdedigen tegen deze voorstelling, zeggende dat
alles er in Rome zeer rechtvaardig aan toeging: ‘Omnia iustissima (sunt) Rome’. Zie E. Müller e.a., Hariulf. Pleidooi voor
Oudenburg, Turnhout: Brepols 2003, p. 26.
2 F. Rossi, Der Vatikan. Politik und Organisation, München:
C.H. Beck 2004, p. 20.
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Een pijnlijker voorbeeld is de al jarenlang durende
discussie over paus Pius XII in zijn verhouding
tot het nazi-regime en vooral zijn (gebrek aan?)
verzet tegen de holocaust. Aan deze discussie is
onlangs een kwalijk riekende alinea toegevoegd:
naar de beweringen van de Roemeense oud-spion
Ion Mihai Pacepa zou de Sovjet-regering in 1960
besloten hebben een actie op touw te zetten om
Pius XII te beschuldigen van samenwerking met
de nazi’s. Daarvoor zouden zij onderzoek hebben
willen doen in de correspondentie van Pius XII om
uit die stukken een vervalst beeld te construeren.
Door hun onbekendheid met de structuur van
het Vaticaan vonden zij die correspondentie
evenwel niet: zij verwarden het Geheim Archief
van het Vaticaan met het Geheim Archief van het
Staatssecretariaat. Uiteindelijk zouden zij het grote
succes van Der Stellvertreter van Rolf Hochhuth
om politieke redenen gestimuleerd hebben.3 De
bediscussieerde reputatie van Pius XII zou dus
een gevoelige knauw gekregen hebben door de
geconstrueerde en onterechte beschuldiging dat
hij ‘Hitlers paus’ is geweest.

Een mogelijke verklaring voor
de fascinatie die het Vaticaan oproept,
is het feit dat men
de Kerk van Rome mag beschouwen
als het prototype van een moderne staat
In het midden gelaten of dit laatste bericht op
waarheid berust, is het wel duidelijk dat het vroegere Oostblok zich actief bemoeide met spionage
in het Vaticaan. De recente onthullingen betreffende Poolse en Roemeens spionnen en de mogelijke Bulgaarse connectie bij de aanslag op het leven van Johannes Paulus II doen vermoeden dat
de oude communistische regimes op zijn minst
het belang van het Vaticaan in de wereldpolitiek
erkenden. De fascinatie van de wereld voor de fi3 ‘Russische geheime dienst bracht Pius XII in diskrediet’, in:
Trouw 1 februari 2007. Zie ook ‘Relator of Pius XII’s Case Is
Wary of Report’, in: Zenith van 19 februari 2007.
4 De zogenaamde capitulationes (Wahlkapitulationen).
5 Het middeleeuws canoniek recht ontwikkelde de leer van de
pars maior (meerderheid) gebalanceerd met die van de beslissing van de pars sanior (deskundigen of hogeren in rang).
6 Met wat goede wil zou men kunnen stellen dat de eerste parlementaire assemblee in het leven werd geroepen door het concilie van Konstanz, dat het ‘staatshoofd’ van de Kerk controleerde. Daar lag de basis van de conciliaristische opvattingen,
die latere staatsrechtsgeleerden geïnspireerd hebben bij het
ontwikkelen van het parlementair systeem. Zie de onuitgegeven dissertatie van M. Decaluwe, Een succesvolle nederlaag. De

guur van Johannes Paulus II (Karol Wojtyła) en
vooral voor de laatste dagen van zijn leven en zijn
overlijden, hebben voldoende aangetoond dat er
waarschijnlijk geen internationale rechtspersoon is
waar men zo moeilijk omheen kan – of wil, naargelang het standpunt van de beschouwer – als de
staat van het Vaticaan.
Een mogelijke verklaring voor de fascinatie die het
Vaticaan oproept, is het feit dat men de Kerk van
Rome mag beschouwen als het prototype van een
moderne staat, die reeds in de middeleeuwen als
voorbeeld gold voor de opkomende nationale staten: de Kerk van Rome had een ‘staatshoofd’, verkozen op grond van een soort regeringsverklaring,4
een professionele en gehiërarchiseerde rechterlijke
organisatie, een netwerk van diplomatieke vertegenwoordigers, een modern procesrecht (dat zelfs
vandaag in bepaalde aspecten als voorbeeld kan
dienen), het hanteerde een subtiele rechtsleer wat
betreft besluitvorming5 en vertegenwoordiging6 en
een bestuurlijk en financieel apparaat dat qua professionaliteit in de middeleeuwen zijn weerga niet
vond. Tegelijk heeft dit een keerzijde: door de wet
van de remmende voorsprong én door het vasthouden aan tradities en procedures die al eeuwenlang hun waarde hebben bewezen, is het bestuursapparaat van de Kerk een zo complex netwerk
met verweven bevoegdheden geworden dat men
van goeden huize moet komen om een goed beeld
te krijgen van de werking van het kerkelijk bestuursapparaat. De organisatorische complexiteit
is zodanig dat zelfs de pas verkozen paus Johannes
Paulus I (A. Luciani) zich onmiddellijk na zijn verkiezing aan de studie van de samenstelling en de
werking van de curie moest zetten, ook al was hij
een Italiaan die de nationale gebruiken wel kende.7
Een belangrijk gevolg van deze complexiteit is dat
de competenties in het kerkelijk bestuursapparaat
steeds een wat ‘vloeiend’ karakter gehad hebben,
hetgeen betekent dat sterke persoonlijkheden zich
steeds competenties hebben toegeëigend ten koste
van zich minder prominent opdringende bestuurders.8 Kennis van de persoon die beslist is vaak belangrijker dan weten welke instantie bevoegd is.
strijd om de ultieme macht in de kerk van paus Eugenius IV met
het concilie van Bazel 1431-1449, Gent 2005; ook: R.C. van
Caenegem, Geschiedkundige inleiding tot het recht, deel 2,
Publiekrecht, Gent s.d., p. 24 nr. 16.
7 A. Woodrow, ‘La Curie, gouvernement central de l’église
catholique’, in: Le Monde 20 september 1978: ‘Jean Paul Ier,
enfin, qui n’est pratiquement pas sorti de sa Vénétie natale
avant de monter sur le trône de saint Pierre, a avoué son ignorance des choses de la Curie.’
8 Voor een goede schets van de geschiedenis van het bestuur van
de wereldkerk zij verwezen naar de studie van W.F. Akveld, De
Romeinse Curie. De geschiedenis van het bestuur van de wereldkerk, Nijmegen: Valkhof Pers 1997.
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Naast het feit dat mensen en hun competentie en
character – om een Amerikaans begrip te gebruiken – een meer bepalende rol spelen dan vastgelegde geschreven normeringen, is er nog een tweede omstandigheid die het puzzel-effect versterkt.
Met wat in de pers vaak wordt aangeduid met het
verzamelbegrip ‘Rome’ wordt in feite een aantal
te onderscheiden werkelijkheden bedoeld. Uiteraard is er de Heilige Vader als opvolger van Petrus
en leider van de katholieke Kerk. Daarbij slaat het
predikaat ‘heilig’ natuurlijk niet op de fysieke persoon, maar op de uitzonderlijke waardigheid van
zijn ambt. Hierna zullen wij voor het comfort van
de lezer steeds de benaming ‘paus’ gebruiken. De
Kerk kent geen Grondwet,9 maar heeft wel een
Codex Iuris Canonici: het wetboek van 1983 (verder: CIC 1983), dat ingevoerd is ter vervanging
van de Codex van 1917.
De paus is daarnaast ook bisschop van Rome –
eigenlijk in eerste instantie: hij is hoofd van de wereldkerk in die hoedanigheid – en geeft als zodanig
leiding aan een bisschopsraad, waarin de dagelijkse
leiding is toevertrouwd aan een kardinaal (vicaris
voor Rome), die wordt bijgestaan door hulpbisschoppen. Hoezeer de paus hoofd van de wereldkerk is omdat hij bisschop is van Rome, toch moet
er op gewezen dat de curie van het bisdom Rome
onafhankelijk staat van de Romeinse curie als regeringsorgaan van de wereldkerk.10 Theoretisch is
de paus als bisschop van Rome ook lid van de Italiaanse bisschoppenconferentie, maar daar wordt
hij vertegenwoordigd door zijn vicaris.
Naast leider van de wereldkerk en bisschop van
Rome is de paus ook staatshoofd van Vaticaanstad
en hoofd van de internationaalrechtelijke rechtspersoon de Heilige Stoel. Deze beide hebben betrekking op dezelfde entiteit, maar moeten toch
van elkaar worden onderscheiden. Vaticaanstad
heeft vooral betrekking op het binnenlands bestuur en op de relaties met de Italiaanse Republiek
– hoewel deze laatste met Vaticaanstad conventies
sluit door te contracteren met de Heilige Stoel. Vaticaanstad heeft wel een fundamentele wet, maar
dan weer geen Codex. In Rome kan men dus verschillende vigerende rechtsordes onderscheiden:
het canoniek recht als rechtsorde van de wereldkerk, de statuten van het bisdom Rome met de
reglementen van de Italiaanse bisschoppenconferentie, het recht van de staat van Vaticaanstad, het

internationaal recht dat het statuut en de werkwijze van de Heilige Stoel bepaalt, het recht van de
Italiaanse Republiek en het Europees recht. Deze
rechtsordes zijn ogenschijnlijk ook van elkaar gescheiden, hoewel die scheiding veel minder groot
is dan men op het eerste zicht zou denken.

9 Jarenlang is gewerkt aan een Lex Ecclesiae Fundamentalis, maar
het werk is in alle stilte stopgezet. Zie O.G.M. Boelens, De ‘Lex
Ecclesiae Fundamentalis’ een gemiste kans of een kansloze misser?,
s.l. s.d. (proefschrift KTU Utrecht 2002).
10 Th.J. Reese, In het Vaticaan. De organisatie van de macht in de katholieke Kerk, Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker 1998, p. 23.
11 Zie o.m. J. Duursma, Fragmentation and the International Relations of Micro-States. Self-determination and Statehood, Cam-

bridge: Cambridge University Press 1996, p. 110-132.
12 Augustinus, De civitate Dei, IV,4: ‘quia et latrocinia quid sunt
nisi parva regna? Manus et ipsa hominum est, imperio principis
regitur, pacto societatis adstringitur, placiti lege praeda dividitur. Hoc malum si in tantum perditorum hominum accessibus
crescit, ut et loca teneat, sedes constituat, civitates occupet, populos subiuget, evidentius regni nomen adsumit.’
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Naast leider van de wereldkerk en
bisschop van Rome is de paus ook
staatshoofd van Vaticaanstad en hoofd
van de internationaalrechtelijke
rechtspersoon de Heilige Stoel
In het hierna volgende zullen wij ons zoveel mogelijk beperken tot een bespreking van het recht van
Vaticaanstad/de Heilige Stoel en grotendeels voorbijgaan aan het canoniek recht als normering van
de Kerk als religieuze wereldgemeenschap.

1 D e H eilige S toel
Om in het internationaal recht erkend te worden
als staat, als internationaal rechtssubject, moet een
politieke structuur voldoen aan een aantal voorwaarden, die men in zowat alle handboeken over
internationaal recht terugvindt.11 Omdat de meeste volkenrechtsdeskundigen verblind zijn door de
Verlichting zijn zij onbekend met het feit dat deze
criteria voor het eerst geformuleerd werden door
de geniale kerkvader Augustinus. In zijn verhaal
over een twistgesprek tussen een kaper en keizer
Alexander de Grote geeft Augustinus als criteria:
‘… Wat zijn roversbenden anders dan koninkrijkjes in het
klein? Zo een roverstroep bestaat immers ook uit mensen, hij staat ook onder het gezag van een voorman, hij
wordt ook bijeengehouden door een sociaal contract, de
buit wordt er ook verdeeld volgens een overeengekomen
wet. Als een dergelijk kwaad door een toevloed van zoveel
verdorven lieden aangroeit, dat het zelfs gebied inneemt,
een hoofdstad kiest, steden bezet en volkeren aan zich onderwerpt, neemt het nog duidelijker de naam van een koninkrijk aan…’12
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Uiteraard moet de vraag gesteld worden of de internationale gemeenschap de Heilige Stoel als
volkenrechtelijk subject erkent en op basis waarvan, een vraag die met recht mocht worden gesteld na de eenmaking van Italië in 1871. Toen
immers verloor de paus definitief zijn hoedanigheid als vorst over de Pauselijke Staten en werd hij
tot een zelfverklaarde gevangene van het Vaticaan.
Hoewel de paus aldus de Italiaanse Republiek weigerde te erkennen, nam dezelfde Republiek toch
13 Ibidem: ‘Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia?’
14 F. Rossi, Der Vatikan. Politik und Organisation, München:
C.H. Beck 2004, p. 16.
15 Die tevens een voorname rol had gespeeld in de redactie van de
Codex Iuris Canonici van 1917.
16 Dit Concordaat was voor H. Wagnon een dankbare aanleiding
tot het schrijven van zijn onovertroffen en voor het internationaal recht ongemeen interessante studie Concordats et Droit International. Fondement, élaboration, valeur et cessation du Droit
Concordataire, Gembloux: Duculot 1935.

Zeer veel landen beschouwen hun
vertegenwoordiging bij de Heilige Stoel
als een van eerste rang
Aan deze halfbakken toestand kwam een einde
toen besprekingen tussen de regering van Mussolini
en de Heilige Stoel onder vertegenwoordiging van
staatssecretaris Gasparri15 uiteindelijk leidden tot
het sluiten van een Concordaat op 11 februari
1929, door Italië geratificeerd bij wet van 27 mei
1929 en gepubliceerd in de Gazetta Ufficiale op
5 juni 1929.16 Aan de financiële paragraaf en de
schadevergoeding door Italië betaald moeten wij
hier voorbijgaan. Belangrijker is dat de Italiaanse
Republiek uitdrukkelijk erkende dat de Heilige
Stoel een ‘alta missione nel mondo’ heeft en derhalve ook de soevereiniteit erkende van de Heilige
Stoel als internationaal rechtspersoon.17 Als staatshoofd is de paus dan ook onschendbaar op Italiaans
grondgebied (en daarbuiten?) (art. 8) en heeft hij
recht op diplomatieke vertegenwoordiging volgens
de normen van het internationaal recht (art. 12).
De erkenning van de Heilige Stoel door de eerste
belanghebbende staat, Italië, was daarna aanleiding
voor andere staten om eveneens over te gaan tot erkenning en het aangaan van diplomatieke banden
– als zij dit al niet eerder deden. Op dit ogenblik
hebben meer dan 170 landen een diplomatieke
vertegenwoordiging geaccrediteerd bij de Heilige
Stoel, niet bij Vaticaanstad, en zeker niet bij de
paus of de Kerk. Zeer veel landen beschouwen hun
vertegenwoordiging als een van eerste rang, zowat
op het niveau van hun vertegenwoordiging in
Washington, London of Parijs. Gesprekken tussen
de Heilige Stoel en de Volksrepubliek China over
het aanknopen van diplomatieke banden zijn op
dit ogenblik in alle stilte aan de gang.18 Het voor17 Concordaat 1929 art 2: ‘L’Italia riconosce la sovranità della
Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente
alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze
della sua missione nel mondo.’
18 Bij het overlijden van Johannes Paulus II zag de Belgische kardinaal Danneels zich genoodzaakt om ijlings uit China terug te
keren om in Rome deel te nemen aan de besprekingen die vóór
het conclaaf werden gevoerd. Hij was daar op uitnodiging van
de Chinese overheid en vergezeld van enkele specialisten. Zie
Trouw 24 maart 2005 en Het Volk van 1 april 2005.
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In het huidige recht zouden wij daar nog twee criteria aan toevoegen: met name de erkenning door
de internationale gemeenschap en een bepaalde
kwaliteit (men denke aan zorg voor minderheden,
de mensenrechten, bepaalde vrijheden e.d.). Hier
echter moet worden opgemerkt dat ook Augustinus
oog had voor het kwalitatieve onderscheid, waar
hij opmerkt dat een koninkrijk waar de rechtvaardigheid afwezig is niets anders is dan een roverstroep.13 Al onze huidige kwalitatieve criteria kunnen gevoeglijk onder dat éne criterium worden
gebracht.
Voldoet de Heilige Stoel aan deze criteria – als
masker (persona) van Vaticaanstad? Voor de eerste vijf criteria zullen wij ons moeten buigen over
de structuur en de werking van Vaticaanstad zelf.
Over de kwalitatieve criteria als resultante van de
rechtvaardigheid moet ook weer gekeken worden
naar Vaticaanstad. De bediscussieerbare vraag of
de Kerk als religieuze organisatie tegenover haar
eigen kerkleden in voldoende mate de gelijkwaardigheid in rechte handhaaft en of en in welke mate
zij de mensenrechten respecteert heeft geen enkel
belang voor de vraag of de Heilige Stoel als internationale rechtspersoon kan worden erkend. Over
de kwaliteit van het intern in Vaticaanstad gehanteerde recht moet de lezer na lectuur van dit stuk
maar oordelen.

een garantiewet aan, waarbij hij de vrijheid en de
onafhankelijkheid van de kerkleiding erkende en
de paus als soeverein vorst het recht gunde om er
diplomatieke vertegenwoordigers op na te houden
en wederkerig zelf diplomatieke vertegenwoordigers van andere staten te ontvangen.14

rode draad

Wat is volgens Augustinus dus nodig voor de erkenning als een staat?
1 Een bevolking, een gemeenschap van mensen;
2 Een staatshoofd;
3 Een sociaal contract, een basisnormering;
4 Een genormeerde verdeling van goederen, een
financieel beheer;
5 Een territorium met een hoofdstad.

305

22-3-2007 15:55:11

Rode draad ‘Over de Grens’

naamste obstakel is hier wel de spanning tussen de
katholieke schuilkerk en de door de Chinese overheid gecontroleerde staatskerk. De ambassadeurs
van de Heilige Stoel (nuntii)19 zijn geaccrediteerd
bij de respectieve regeringen, waarbij moet worden
opgemerkt dat zij in de laatste decennia meer een
binnenkerkelijke dan een politieke of internationaalrechtelijke rol hebben gekregen.
In tegenstelling tot wat soms wordt geschreven20 is de Heilige Stoel geen lid van de Verenigde
Naties, maar heeft hij slechts de status van waarnemer. Dat verhindert niet dat hij ook deelneemt
aan VN-conferenties en internationaal overleg over
mondiale vraagstukken. Zo kwam de Amerikaanse regering meerdere malen in een ongemakkelijk
contact met de Heilige Stoel, waarbij het niet altijd
de eerste was die aan het langste eind trok of het
gelijk aan zijn kant bleek te hebben. Rome verzette
zich in 1981 met succes tegen het plan van president Reagan om aan Polen economische sancties
op te leggen. President Clinton moest inbinden op
de bevolkingsconferentie van Cairo in 1997 toen
de Heilige Stoel zich verzette tegen een verklaring
over abortus en daarbij de steun van niet-westerse
staten vond. Vader en zoon Bush kwamen hard in
aanraking met het oordeel van de vorige paus over
de eerste en de tweede oorlog in Irak.21

geldt nog steeds: ook dan zou de Heilige Stoel internationaal erkend blijven.22 Dit is overigens geen
anomalie: er zijn vandaag voldoende niet-statelijke
rechtspersonen die als internationaal rechtssubject
worden erkend.
(Hierop doordenkend moet gezegd dat de wens
van sommige Nederlandse politici om de diplomatieke vertegenwoordiging bij de Heilige Stoel
op te geven niet alleen getuigt van een gebrek aan
juridische kennis en onderscheidend vermogen en
dus onverstandig is; in bepaalde omstandigheden
kan zij zelfs nadelig zijn voor de Nederlandse staat
en voor zijn katholieke bevolkingsdeel – waarvoor
die politici ook verantwoordelijk zijn.)

2 Vaticaanstad :

territorium

de eerste en de tweede oorlog in Irak

Het is juist door het concordatair verdrag tussen
de Heilige Stoel en de Italiaanse republiek in 1929
dat Vaticaanstad als staat bestaansrecht heeft verworven. In datzelfde jaar kwam dan ook de eerste wetgeving op papier en werden de staatsinstellingen formeel in het leven geroepen. De eerste
Grondwet (Legge Fundamentale) van Vaticaanstad
dateert van 7 juni 1929, twee dagen nadat Italië
de tekst van het Concordaat had gepubliceerd.
Deze Grondwet is voor een deel effectief toegepast, voor een deel ook een dode letter gebleken.
Misschien is de voornaamste verdienste wel dat hij
geleid heeft tot een aantal uitvoeringswetten, die
wij hierna ter sprake zullen brengen. Recentelijk
is de Grondwet wel aan de actuele toestand aangepast, zodat vandaag de Legge Fundamentale van 26
november 2000 geldt.

In een systeem van overlappende bevoegdheden
zijn het meestal dezelfde mensen die leiding geven aan zowel de wereldkerk als aan Vaticaanstad
of aan de Heilige Stoel. Toch moet worden opgemerkt dat men wetenschappelijk en intellectueel
correct onderscheid moet maken tussen deze drie.
Dat dit onderscheid niet bijkomstig is, kan men
afleiden uit de vraag wat er zou geschieden als de
paus niet meer als staatshoofd van Vaticaanstad
zou functioneren. Zou hij dan ook zijn internationaalrechtelijke status verliezen? Zou ook de Heilige Stoel ophouden te bestaan als internationaalrechtelijk subject? Deze vraag is al eerder opgelost,
vóór de Lateraanse verdragen en het antwoord

Het Concordaat erkent het territoriaal bestaan
van de staat van het Vaticaan. Spreekt men met
inwoners van Rome, dan hoort men soms beweren dat ongeveer de helft van alle onroerend goed
in Rome in de handen is van de Kerk. Nu is men
daar nooit bevreesd voor enige overdrijving, maar
iets van waarheid is daarin wel aanwezig, weze het
dat het dan gaat over eigendommen van het bisdom Rome, van ordes en congregaties, kloosters,
caritatieve instellingen en tal van kerkelijke instituten (onder meer voor het onderwijs op alle niveaus). Het territorium van Vaticaanstad is in het
concordaat echter duidelijk omschreven en dus
veel minder uitgebreid: dat is het terrein van Vaticaanstad zelf, met inbegrip van het Sint-Pieters-

19 Een nuntius is meestal een bisschop, die niet zelden speciaal
werd opgeleid in de diplomatie en daardoor zeer bekwaam en
competent is t.a.v. het diplomatiek verkeer. F. Rossi, Der Vatikan. Politik und Organisation, München: C.H. Beck 2004, p.
65.
20 F. Rossi, Der Vatikan. Politik und Organisation, München:

C.H. Beck 2004, p. 22
21 Th.J. Reese, In het Vaticaan. De organisatie van de macht in de
katholieke Kerk, Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker 1998, p.
15
22 F. Rossi, Der Vatikan. Politik und Organisation, München:
C.H. Beck 2004, p. 66.

Vader en zoon Bush
kwamen hard in aanraking
met het oordeel van de vorige paus over
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gezag

De nieuwe Legge Fondamentale van 26 november
2000 (verder: LF)28 heeft exclusieve werking en is
– ter vervanging van de grondwet van 1929 – in
werking getreden op 22 februari 2001, het feest
van de Cattedra di San Pietro Apostolo.29 Deze LF
moet eerder worden beschouwd als een kaderwet,
ter regeling van de instellingen van Vaticaanstad,
dan als een echte grondwet, waarin ook staatsrechtelijke principes tot uitdrukking zijn gebracht. De
LF bevat namelijk geen bepalingen betreffende allerhande moderne vrijheden. Zo is er geen verklaring betreffende gelijkheid van alle staatsburgers
van Vaticaanstad voor de wet, geen vrijheid van
vergadering, van meningsuiting, geen persvrijheid en dergelijke meer. Uiteraard vindt men er
ook geen bepalingen betreffende de scheiding van
Kerk en Staat.
Staatshoofd van Vaticaanstad is uiteraard de paus.
Theoretisch kan ieder mannelijk lid van de Kerk,
celibatair levend en de vereiste leeftijd bereikt hebbend, tot paus worden verkozen. Can. 332§1 CIC
23
24
25
26
27
28

De eigenlijke bisschopszetel van de paus.
Concordaat, art. 13.
Concordaat, art. 14.
Akkoord van 24 april 1948.
Akkoord van 8 oktober 1951, geratificeerd op 13 juni 1952.
Te vinden op www.vatican.va/vatican_city_state/legislation/
documents/scv_doc_20001126_legge-fondamentale-scv_it.html.
29 Deze datum heeft een symbolische betekenis, welke Innocentius

|

plein. Dit centrale terrein beslaat circa 44 hectare.
Dé grensovergang van de Italiaanse Republiek naar
Vaticaanstad is te vinden op enkele passen van de
St. Pieter, bij de Porta Sant’Anna.
Buiten het centrale territorium hebben nog enkele gebouwen en terreinen een extraterritoriale
status: de basiliek van St. Jan van Lateranen,23 van
de Santa Maria Maggiore, van St. Paulus buiten
de Muren, telkens met de daarbij horende gebouwen.24 Verder erkent Italië ook de extraterritorialiteit van het zomerverblijf in Castel Gandolfo
(het palazzo Pontificio en de Villa Barberini).25
Daarnaast is er een aantal gebouwen, her en der
in Rome verspreid, ten dienste van de pauselijke
administratie, rechtbanken of onderwijsinstellingen, welke eveneens geniet van extraterritorialiteit.
In 1948 werd in een nieuwe overeenkomst daar
nog een aantal plaatsen aan toegevoegd, meer bepaald enkele terreinen in Albano Laziale en Castel
Gandolfo.26 Ten slotte werd het territorium van de
pauselijke staat nogmaals verrijkt met enkele terreinen buiten Rome, dienstig voor het uitbreiden
van de faciliteiten voor Radio Vaticana, gesitueerd
in Santa Maria di Galeria en Castel Romano.27
De San Giovanni In Laterano, de eigenlijke bisschopszetel
van de bisschop van Rome

1983 bepaalt enkel dat als de verkozene geen bisschop is, hij onverwijld tot bisschop moet worden
gewijd. (Er zijn uit het verleden ook voorbeelden bekend van pausen die geen priester waren
op het ogenblik van hun verkiezing.) Uiteraard
is het praktisch ondenkbaar dat zoiets vandaag
zou gebeuren.30 Zijn verkiezing door het conclaaf
van kardinalen en zijn aanvaarding van het ambt
brengt de iure ook zijn aanstelling mede tot hoofd
van Vaticaanstad. Daardoor wordt de paus ook internationaal als vorst erkend. Uit de aard der zaken
is deze prinselijke status niet erfelijk; wel wordt de
paus voor het leven verkozen, althans indien hij
niet zelf het besluit neemt om af te treden. Daarvoor volstaat een vrij en op de juiste wijze kenbaar
gemaakt besluit van de paus zelf, de enige die het
besluit kan nemen.31
De paus heeft de volheid van alle machten, zowel
de wetgevende, de uitvoerende als de rechtsprekende macht, óók als vorst over Vaticaanstad. Er
III daar voor het eerst heeft aan gegeven. Zie A. Paravicini
Bagliani, Le Chiavi e la Tiara. Immagini e simboli del papato
medievale, Rome 2005, p. 13-14.
30 Voor een geschiedenis van het conclaaf, zie: A. Melloni, Il conclave, storia dell’elezione del Papa, Bologna 2005. Zie ook F.
Rossi, Der Vatikan. Politik und Organisation, München: C.H.
Beck 2004, p. 59.
31 Can. 332§2 CIC 1983.
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is dus geen scheiding van de machten. Dat leidt
tot de conclusie dat Vaticaanstad de laatste absolute monarchie is.32 Deze conclusie is echter slechts
formeel juist. Materieel gesproken wordt het bestuur gevoerd door het College van kardinalen,
dat ook bij een sedisvacatio het bestuur in handen
neemt en – in dringende gevallen – zelfs aan wetgeving kan doen. In Rome doet het gezegde opgang: de paus heerst, de curie regeert. Dat gaat ook
op voor Vaticaanstad.

De paus heeft de volheid
van alle machten,
zowel de wetgevende, de uitvoerende
als de rechtsprekende macht.
Er is dus geen scheiding van de machten
Daaruit kan men de conclusie trekken dat ook in
Vaticaanstad de theorie van The King’s two Bodies
geldt. Theoretisch zou men kunnen stellen dat er
geen enkel bezwaar is om, wat betreft Vaticaanstad, een systeem in te voeren van scheiding van de
machten. Praktisch gezien is hier echter een probleem: de meeste inwoners van Vaticaanstad hebben een functie in het bestuur van de wereldkerk
en in die functie staan zij onder het gezag van de
paus, een gezag dat in ecclesialogisch opzicht geen
scheiding van de machten zou toestaan.
De wetgevende macht – voorzover de paus die niet
voor zichzelf reserveert – wordt uitgeoefend door
een commissie onder leiding van een kardinaalvoorzitter en enkele andere kardinalen, die allen
benoemd zijn voor een duur van vijf jaren. Deze
tijdsbeperking is in 1967 ingevoerd door Paulus
VI om redenen van kwaliteitsbewaking en om een
betere dynamiek in het bestuur te krijgen. Bovendien kan daardoor een te sterke machtsconcentratie in de handen van enkelen worden voorkomen.
Aan de activiteiten van deze Commissie nemen
ook een secretaris-generaal en een vice-secretarisgeneraal deel, met adviserende bevoegdheid.33 Verder moet de Commissie haar wetgevende activiteit
wel uitvoeren binnen de grenzen gesteld door de
32 Een zogenaamde absolute monarchie van het electieve type. Zie
F. Clementi, ‘La nuova “Costituzione” dello Stato della Città
del Vaticano’, in: Quaderni Costituzionali, XXI (2001) nr. 2.
33 LF art. 3.
34 AAS Suppl. 1 (1929), nr. 1.
35 Deze vormen een soort raad van wijzen, voorgezeten door een
Consigliere Generale. Al deze raadslieden zijn eveneens voor
een periode van vijf jaren benoemd.
36 LF art. 4.
308

Wet op de rechtsbronnen van 7 juni 1929 en door
haar eigen Reglement.34 Bij de voorbereiding van
de wetgeving dient de Commissie ook rekening te
houden met de adviezen van Consiglieri dello Stato,35 met die van experten en voorts ook met de
belangen van hen die geïnteresseerd zijn.36 Hier
vinden wij een late echo van de oude regel Quod
omnes tangit ab omnibus approbari debet.37 Uiteraard moet elk wetsontwerp ter ondertekening aan
de paus worden voorgelegd.
De uitvoerende macht wordt uitgeoefend door de
voorzitter van de Commissie, daarin bijgestaan
door de secretaris-generaal en de vice-secretarisgeneraal. In belangrijke aangelegenheden moet dit
gebeuren in samenwerking met het Staatssecretariaat – waarover later meer.38 In de uitvoering van
die taak kan hij uitvoeringsbesluiten nemen en in
hoogdringende gevallen zelfs besluiten met kracht
van wet.39 Voor de financiële controle wordt de
voorzitter bijgestaan door een raad van directeuren
(experten), die periodiek wordt samengeroepen.40
In de dagelijkse relatie tot de Italiaanse overheid
is het de president van de Vaticaanse Commissie
(het Governatorato) – actueel mgr. G. Lajolo – die
Vaticaanstad vertegenwoordigt. Hij is ook hoofd
van het politiecorps (Corpo di Vigilanza) in welke functie hij eventueel ook een beroep kan doen
op de Zwitserse garde.41 Wie dagelijks de Porta
Sant’Anna passeert weet dat beide korpsen in de
praktijk nauw samenwerken.
De rechterlijke macht is in handen van de daarvoor ingestelde organen, die recht spreken in
naam van de paus. De competentie van de verschillende rechtsprekende organen wordt bij wet
geregeld.42 Toch kan de paus in elke burgerlijke of
strafrechtelijke zaak de instructie en de uitspraak
toevertrouwen aan een speciale instantie, die recht
moet spreken met respect voor de canonieke billijkheid en zonder dat de betrokken partijen daar
nadeel door mogen ondervinden.43 Sedert 1987 is
er een strikte scheiding ingevoerd tussen de kerkelijke rechtbanken (de Rota en de Segnatura Apostolica) enerzijds en anderzijds de seculiere rechtbanken van Vaticaanstad (de alleenzetelende rechter,
het Tribunaal, het Corte di Appello en het Corte di
Cassazione). De rechters van Vaticaanstad worden
door de paus benoemd en spreken recht in zijn
naam. Deze rechters hebben niet automatisch de
37 Wat iedereen aanbelangt moet ook door iedereen goedgekeurd
worden.
38 LF art. 6.
39 LF art. 7.
40 LF art. 11.
41 LF art. 14.
42 LF art. 15.
43 LF art. 16.
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De Zwitserse Garde met de vlag van de paus, op het Sint Pietersplein

Vaticaanse nationaliteit. Belangrijker is dat zij de
nodige juridische vorming hebben.44
Wat de rechtsprekende organen betreft moet
er op gewezen worden dat deze vooral competent
zijn met betrekking tot arbeidsomstandigheden
en sociaalrechtelijke kwesties (Ufficio di Lavoro) en
tot disciplinaire aangelegenheden (Tribunaal en
Corte di Appello). De paus kan ingrijpen in elke
stand van het geding – hetgeen de onafhankelijkheid van de rechters uiteraard beperkt – en ook
staat er steeds appel open tegen beslissingen op administratief vlak genomen door een overste. Het
gratierecht is begrijpelijkerwijze voorbehouden
aan de persoon van de paus.
Bij echte strafrechtelijke zaken, zoals de moordaanslag op de paus door Ali Agça in 1981 en de
moord op de bevelhebber van de Zwitserse garde
Aloïs Estermann en zijn vrouw in 1998 – beide
misdrijven gepleegd op Vaticaans grondgebied45
– werden de verdachten aan de Italiaanse justitie
uitgeleverd en volgens de normen van de Italiaanse
Republiek berecht.
Het gezag in Vaticaanstad wordt dus uitgeoefend
door een commissie van kardinalen, lid van de Curie, het pauselijk hof.46 In de praktijk is het vooral
de kardinaal-staatssecretaris van de RK Kerk die
leiding geeft aan Vaticaanstad, onder meer omdat
ook hij het is, die de diplomatieke vertegenwoor44 J. Duursma, Fragmentation and the International Relations of
Micro-States. Self-determination and Statehood, Cambridge:
Cambridge University Press 1996, p. 379.
45 Het Sint-Pietersplein is formeel Vaticaans grondgebied, maar
krachtens het concordaat verzekert de Romeinse politie daar de
ordehandhaving.
46 Onder het regime van de LF 1929 werd het bestuur van Vaticaanstad toevertrouwd aan een gouverneur (Governatore). Deze
functie is algauw een stille dood gestorven. Reeds voor de tweede wereldoorlog was het een puur honorifieke functie gewor-

diging van de Heilige Stoel onder zijn gezag heeft
en omdat hij als een soort minister van algemene
zaken, quasi eerste minister van de paus, functioneert.47 Onder hem zijn het de secretaris-generaal
en de directeuren van de verschillende diensten die
de dagelijkse leiding verzorgen.

In Vaticaanstad is geen sprake
van de staatsrechtelijke theorie
van de volkssoevereiniteit

4 E en

bevolking

Gezien het voorgaande zal men zonder moeite begrijpen dat er in Vaticaanstad geen sprake is van
de staatsrechtelijke theorie van de volkssoevereiniteit. Waarborgen voor het goed functioneren van
de staatsinstellingen worden ook niet gevonden in
een parlementaire controle, aangezien er geen parlement aanwezig is.48 Wel is de door Paulus VI in
1967 ingevoerde tijdsbeperking in de benoeming
van bepaalde functionarissen een redelijke garantie
voor het goed functioneren van de administratie.
den en na de verkiezing van Pius XII in 1939 is er geen nieuwe
Governatore meer benoemd.
47 Het Staatssecretariaat kent twee secties: een dat bevoegd is voor
de relaties tussen de Heilige Stoel met andere internationale
rechtssubjecten en een voor de algemene zaken van de Kerk.
Met wat goede wil kan men dus stellen dat de kardinaal-staatssecretaris zowel premier is als minister van buitenlandse zaken,
zowel voor de RK Kerk als voor Vaticaanstad.
48 Zie evenwel boven, noot 6.
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Toch heeft Vaticaanstad staatsburgers. Een klein
aantal ervan woont ook binnen de muren van
het Vaticaan, een niet onaanzienlijk aantal evenwel heeft zijn domicilie elders in of zelfs buiten
Rome. Hoeveel mensen met een Vaticaans paspoort er zijn is fluctuerend, omdat velen slechts
provisorisch een paspoort verkrijgen. Opgaven
van 2005 geven als resultaat dat er ‘ongeveer’ 600
staatsburgers zouden zijn.49 Vaak geven diegenen
die de Vaticaanse nationaliteit verwerven hun oorspronkelijke nationaliteit niet op. Zo behield de
vorige paus zijn Poolse nationaliteit gedurende
zijn gehele pontificaat, hetgeen ook verklaart dat
er na zijn dood in Polen stemmen opgingen om
zijn stoffelijk overschot naar zijn oude vaderland
over te brengen.
Of de dubbele nationaliteit bij de leden van de
curie ook tot problemen van loyauteit leiden is niet
bekend. Wel kan het simpele feit van een andere
afkomst aanleiding tot moeilijkheden zijn. Het is
vooral het verschil in stijl en aanpak tussen Italianen en buitenlanders die af en toe leiden tot feitelijke problemen. Zo zal een Italiaanse staatsburger
van het Vaticaan soms niet de fouten maken die
bijvoorbeeld een Amerikaan wel zou maken – en
omgekeerd. Dat is vooral van belang voor de diplomatie van het Vaticaan en voor het financieel
beheer. Een prelaat vertelde mij een kwarteeuw
geleden dat gedurende de tweede wereldoorlog de
meerderheid van de prelaten in Rome op de hand
van de geallieerden was en een kleine minderheid
het fascisme (niet het nazisme) gunstig gezind was.
In tijden van crisis maakt dat het beleid van de
Kerk moeilijk, dus ook van Vaticaanstad in haar
verschijning als Heilige Stoel.
De Vaticaanse nationaliteit wordt verleend aan:
kardinalen en prelaten werkzaam in de Curie; diegenen die door de paus tot de nationaliteit toegelaten worden; verder ook alle leden van de Zwitserse wacht50 – die zoals bekend allen uit een of
ander Zwitsers kanton afkomstig zijn; de echtgenoten, kinderen, ascendenten, broers en zusters,
voorzover zij deel uitmaken van het gezin van de
Vaticaanse staatsburger.51 Dat betekent dat er ook
vrouwen zijn die door huwelijk met een Vaticaanse staatsburger de nationaliteit verwerven52 en kinderen die door geboorte automatisch de Vaticaanse nationaliteit verwerven en in de doopregisters
van het Vaticaan worden opgenomen. Zo zijn er
in 2005 (minstens) twee kinderen geboren met
de Vaticaanse nationaliteit.53 Dat brengt met zich
mee dat ook het Vaticaan een bepaling op de leer-

plicht kent: kinderen zijn van hun zesde tot hun
veertiende jaar leerplichtig. Zij moeten ook naar
een door de Vaticaanse overheid goedgekeurde
school.
Men kan de Vaticaanse nationaliteit verliezen
door de tegengestelde omstandigheid, bijvoorbeeld door afscheid te nemen van verantwoordelijkheden binnen de curie en met pensioen te gaan
buiten Rome, door nietigverklaring van een kerkelijk huwelijk met een staatsburger van het Vaticaan, doordat de persoon tot wiens gezinskring
men behoort de nationaliteit verliest, doordat men
vrijwillig afstand doet van de nationaliteit en – wat
uiterst zelden voorkomt – door een misdrijf, zoals
in het geval van de moordaanslag op de commandant van de Zwitserse garde.

49 F. Rossi, Der Vatikan. Politik und Organisation, München:
C.H. Beck 2004, p. 22.
50 In 2005 waren er 134 Zwitserse wachten actief en 31 hulpgardisten. Bron: Guardia Svizzera Pontificia. Jahresbericht 2005;
499. Jahr seit der Gründung, p. 23-29.
51 Legge sulla cittadinanza ed il soggiorno van 7 juni 1929, AAS

Suppl. 1 (1929).
52 In 2005 werden er vier huwelijken gesloten door mensen met
de Vaticaanse nationaliteit. Guardia Svizzera Pontificia. Jahresbericht 2005; 499. Jahr seit der Gründung, p. 29.
53 Geboren op 2 en op 16 maart 2005. Guardia Svizzera Pontificia. Jahresbericht 2005; 499. Jahr seit der Gründung, p. 29.
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Het meest in trek bij de Romeinse
bevolking is een tessera die toegang
geeft tot de Vaticaanse supermarkt,
aangezien het Vaticaan
geen btw-verplichting kent
Naast het verwerven van de Vaticaanse nationaliteit is het ook mogelijk om professionele redenen
een provisorische of permanente tessera te verwerven, bijvoorbeeld om onderzoek te verrichten in
de Vaticaanse Bibliotheek of het Vaticaans Archief.
Het bestand van geleerden die over een dergelijke
tessera beschikken wordt ook nauwkeurig digitaal
bijgehouden. Daarmee kan men echter alleen die

De gebouwen van de Vaticaanse bibliotheek en het Vaticaans
archief, met op de achtergrond de koepel van de Sint Pieter
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rechtssysteem

Een van de belangrijkste wetten die door het Vaticaan zijn afgekondigd na het aanvaarden van het
Concordaat met de Italiaanse Republiek is wel
de reeds vermelde Wet op de rechtsbronnen van
7 juni 1929. Daaruit blijkt duidelijk welke raakvlakken er zijn tussen het canoniek recht van de
wereldkerk en het recht van Vaticaanstad, maar
ook tussen dat laatste en het recht van de Italiaanse Republiek. In Vaticaanstad geldt op het
vlak van het burgerlijk recht de Italiaanse Codice
civile en de besluiten daar verband mee houdend,54
met uitzondering van de regels betreffende de nationaliteit. Het erfrecht en het testamentair recht
wat betreft clerici en ordensgeestelijken, het huwelijk, de adoptie, de regels betreffende verjaring, de
burgerlijke stand en de regels op de benoeming en
de werking van notarissen en hypotheekbewaarders worden geregeld óf door de Codex Iuris Canonici óf door speciale wetgeving van Vaticaanstad.
De Italiaanse Republiek erkent overigens van zijn
kant het kerkelijk huwelijk als een wettig huwelijk. Terzijde moet worden opgemerkt dat privé-eigendom van onroerende goederen in Vaticaanstad
niet aanwezig is: alle onroerend goed is eigendom
van het Vaticaan. Voor de aandachtige lezer is het
dan ook de vraag wat de rol en de functie is van de
zojuist vermelde hypotheekbewaarder.
Ten aanzien van de burgerlijke rechtsvordering
wordt ook de Italiaanse wet gevolgd, met inachtneming evenwel van bepalingen van de CIC 1983.
In principe mogen alleen consistoriale advocaten
pleiten in kerkelijke rechtbanken, maar de decaan
van de Rota kan wel een lijst aanleggen met nietconsistoriale advocaten die in de gelegenheid kunnen worden gesteld voor de Rota te pleiten. Vaticaanse tribunalen zijn competent voor alle feiten
gepleegd op Vaticaans grondgebied, tenzij de betrokkene zich niet meer op dat grondgebied bevindt of een delegatie vraagt naar een competente
Italiaanse rechter.55

54 Legge sulle fonti del diritto (verder: FD) art. 11.
55 FD art. 16 en 17.
56 Te denken was – ten tijde van het Concordaat – aan het feit dat

Voor het handelsrecht geldt een belangrijke uitzondering op het principe, een uitzondering die
gelijkerwijze geldt voor het strafrecht. Inderdaad,
Vaticaanstad past de Codice penale van de Italiaanse Republiek in de eigen rechtsorde in, met dien
verstande dat in artikel 3 FD drie uitzonderingen
worden gemaakt: het Italiaanse strafrecht geldt
niet op de terreinen waar het Vaticaan een eigen
regeling heeft, of waar het Italiaans recht regels
heeft die strijdig zouden zijn met het positief goddelijk recht56 of met expliciete regelingen uit de
CIC 1983 of met bepalingen in het Concordaat
opgenomen. Typisch is wel, dat gevangenisstraffen
ten uitvoer worden gelegd door de Italiaanse overheid, maar dat bij delicten waarop geldboetes zijn
voorzien het de Vaticaanse staat is die de boetes
int. Het eerste valt te verklaren door het feit dat de
Vaticaanse gevangenis niet groter is dan een klein
kamertje dat als materiaalruimte wordt gebruikt.
Het tweede laat zich raden.

De Vaticaanse gevangenis is niet
groter dan een klein kamertje dat als
materiaalruimte wordt gebruikt
Het probleem met de toepassing van het Italiaanse
recht is, dat men wel het vertrekpunt van de wet op
de rechtsbronnen in 1929 kent, maar dat niemand
kon voorzien in welke richting het Italiaanse recht
zich zou ontwikkelen. Dat verklaart mede dat het
Vaticaan van dichtbij de Italiaanse wetgever op de
vingers keek en decennialang een grote invloed
heeft gehad op wetgevend en politiek vlak – hetgeen overigens ook door externe politieke omstandigheden na de tweede wereldoorlog in de hand
werd gewerkt. Bronnen laten vermoeden hoe be-

in Italië de doodstraf nog bestond, een straf die door de Kerk
strijdig met het goddelijk recht werd bevonden.
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Ook op het gebied van het handelsrecht past Vaticaanstad het Italiaanse recht toe, hetgeen in feite voor de hand ligt. Wel voorziet men een aantal
(logische) restricties op dit vlak. Zo worden geen
marktkramers of leurders tot Vaticaanstad toegelaten, mogen gidsen niet zonder toestemming
toeristen rondleiden op het grondgebied van het
Vaticaan, is er geen recht van vrije vestiging van
handelshuizen en geen vrije export van goederen.
Dit laatste ligt nog meer voor de hand, gezien het
redelijk grote verschil in prijsniveau tussen de Vaticaanse supermarkt en de Romeinse handel.

rode draad

gebouwen bezoeken waartoe het pasje dient. Het
meest in trek bij de Romeinse bevolking is een
tessera die toegang geeft tot de Vaticaanse supermarkt, aangezien het Vaticaan geen btw-verplichting kent en de waren daar tegen een veel lagere
prijs te koop zijn. Bovendien heeft het Vaticaan
ook een eigen tankstation, waar tegen zeer gunstige voorwaarden benzine kan worden getankt.
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langrijk de Italiaanse diplomatieke vertegenwoordiging in het Vaticaan kan zijn.57 Wanneer men
leest hoe intensief het dagelijks contact is tussen
het Staatssecretariaat en de Italiaanse diplomatieke vertegenwoordiger krijgt men een vermoeden
dat dit ook voor ambassadeurs van andere landen
geldt. Op het ogenblik van schrijven is de Italiaanse staat in intensief gesprek met het Vaticaan betreffende de invoering van de Dico,58 die door het
Vaticaan worden gezien als een eerste stap naar het
homohuwelijk – en dat in werkelijkheid ook zijn.

Ten aanzien van de gelijkwaardigheid
van man en vrouw stelt zich wel
een probleem: het gebeurt zelden
dat een vrouw opklimt
in de bestuurlijke hiërarchie
Aangezien Vaticaanstad in wezen een groot administratief en wetenschappelijk centrum is, waar
vele Italiaanse werknemers zijn aangesteld,59 ligt
het voor de hand dat met die werknemers gestreefd
wordt naar regelingen die sporen met de moderne
tijd. Op dit punt heeft het Vaticaan onder de vorige paus vooruitgang gemaakt. Een van de positieve
punten is bijvoorbeeld het Decreet van de pauselijke commissie ter vaststelling van het algemeen
reglement op het personeel (3 mei 1995), waarbij
onder meer personeelscommissies werden toegelaten, min of meer te vergelijken met een soort ondernemingsraden. Typisch is wel dat in dat reglement nog geen vijfdaagse werkweek is voorzien,
hetgeen zich laat begrijpen gezien de toevloed van
toeristen in het Vaticaans museum en gebruikers
van de Vaticaanse Bibliotheek en Archief. Ten aanzien van de gelijkwaardigheid van man en vrouw
stelt zich wel een probleem, dat nog pregnanter is
dan in seculiere staten: het gebeurt zelden dat een
vrouw opklimt in de bestuurlijke hiërarchie. Het
glazen plafond is er nog harder gelaagd dan elders.

57 De Italiaanse ambassadeur ten tijde van Paulus VI publiceerde
in 1994 zijn dagboekaantekeningen en correspondentie, met
toelichting. Zie G.F. Pompei, Un ambasciatore in Vaticano. Diario 1969-1977, (ed. P. Scoppola), Bologna: Il Mulino 1994,
passim.
58 Diritti e doveri dei conviventi, wat in Nederland gelijkstaat met
het geregistreerd partnerschap. Zie: ‘Dico, c’è la firma di Napolitano. Visita in Vaticano del governo’, in: Corriere della Sera 17
februari 2007, p. 12, met foto van staatssecretaris Bertone en
premier Prodi.
59 Volgens Th.J. Reese, In het Vaticaan. De organisatie van de
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Op 16 juni 2000 werd met de Italiaanse Republiek
een overeenkomst gesloten betreffende de sociale
zekerheid, een logisch gevolg van het feit dat het
Vaticaan werkgever is van tal van Italiaanse burgers. Daarom werd er een samenwerking overeengekomen op het terrein van de sociale zekerheid
ingeval van arbeidsonbekwaamheid en beroepsziekten, waarbij de werknemer een beroep kan
doen op de Vaticaanse ziekteverzekering en medische hulp, in welk geval onder omstandigheden
ook de Italiaanse staat kan worden aangesproken.
Beide administraties geven dan aan elkaar de nodige gegevens door. Voorts is in de overeenkomst
ook een regeling getroffen voor de uitbetaling van
pensioenen aan Vaticaanse werknemers – die soms
een tweede baan hebben buiten het Vaticaan. In
dat laatste geval wordt ook weer onverwijld informatie doorgegeven tussen de Italiaanse diensten en
de Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (Gestione del Fondo Pensioni). Daarbij wordt
zoveel mogelijk een snelle regeling van uitkeringen mogelijk gemaakt, maar ook gewaakt over een
mogelijke cumulatie van uitkeringen. Deze regeling is ingegaan op 1 januari 2004.60

De financiën van het Vaticaan
zijn eeuwenlang misschien
het best bewaarde geheim gebleven

6 E en

financieel systeem

De financiën van het Vaticaan zijn eeuwenlang
misschien het best bewaarde geheim van de hoogste kerkleiding gebleven en dus ook van Vaticaanstad in de twintigste eeuw. Op dit terrein is onlangs de hoogst interessante en relevante studie
van Ph. Simonnot verschenen, waarin althans een
deel van de sluier wordt opgelicht.61 Het zou in dit
kader te ver gaan op details in te gaan. Kort zij op
drie aspecten gewezen.

macht in de katholieke Kerk, Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker
1998, p.15, p. 32-33, werkten in 2002 voor de Heilige Stoel
1564 leken, 744 diocesane priesters en 351 regulieren. Voor
de staat van Vaticaanstad waren dat 1432 leken tegenover 75
geestelijken. Het is dus duidelijk dat niet alle werknemers ook
de Vaticaanse nationaliteit verwerven.
60 Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica
Italiana fatta nella Città del Vaticano il sedici giugno duemila.
61 Ph. Simonnot, Les papes, l’église et l’argent. Histoire économique
du christianisme des origines à nos jours, Parijs: Bavard 2005,
810 p.
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gebracht, maar even snel uit omloop
verdwenen als het uitgebracht is
Naast het IOR is er dan de officiële Vaticaanse
bank, de Amministrazione del Patrimonio della
Sede Apostolica (APSA), het eigenlijke financiële
kantoor van de pauselijke curie. In tegenstelling
tot wat men zou verwachten controleert deze bank
vier gescheiden begrotingen: die van de Pauselijke Prefectuur voor economische zaken, van het
bisdom Rome, van de Heilige Stoel en van Vaticaanstad. Nog steeds bestaat het (misschien onterechte) vermoeden dat er in het Vaticaan nog meer
budgetten rondzwerven die aan de centrale con-

62 Ph. Simonnot, Les papes, l’église et l’argent. Histoire économique
du christianisme des origines à nos jours, Parijs: Bavard 2005, p.
696-720.
63 F. Rossi, Der Vatikan. Politik und Organisation, München:
C.H. Beck 2004, p. 78-80.
64 Calvi vond in 1982 onder verdachte omstandigheden de dood
onder een Londense brug en Sindona werd voor bedrieglijk
bankroet en lidmaatschap van de P2-loge strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld.
65 Hoewel het Italiaans OM toen, in het belang van het onder-

Een van de eerste besluiten van het Vaticaan, volgend op het Concordaat, was dat het Vaticaan
een eigen munt heeft. Een speciale vermelding
verdient in dit kader de overeenkomst tussen de
Italiaanse Republiek en Vaticaanstad ter instelling van een monetaire unie, vergelijkbaar met die
tussen België en Luxemburg. De eerste monetaire
overeenkomst werd gesloten op 2 augustus 1930.
Na de invoering van de euro echter deed zich de
noodzaak voor een nieuwe monetaire conventie te
sluiten, waarbij de Italiaanse Republiek voor rekening van de Europese Gemeenschap optrad en
in die hoedanigheid de rechten van het Vaticaan
vastlegde. Deze tweede monetaire overeenkomst
dateert van 29 december 2000.67 Vastgesteld werd
dat het Vaticaan het recht had de Euro als nationale munt te gebruiken (art. 1). Het Vaticaan verplichtte zich om de oude munt te vervangen op
grond van dezelfde kalender die Italië gebruikte
(art. 1 vierde lid). Het kreeg de bevoegdheid om
euromunten te slaan met een jaarlijkse nominale
waarde van maximaal 670.000 euro. Deze munten moesten in grootte en vorm identiek zijn aan
de Europese munten (art. 3). Daarnaast mag het
Vaticaan ook munten slaan voor collectioneurs en
ter gelegenheid van speciale gebeurtenissen. Deze
munten hebben echter geen legale koerswaarde
in Europa (art. 5). Het Vaticaanse geld is wel in
omloop gebracht, maar even snel uit omloop verdwenen als het uitgebracht is. Wie ooit een poging
heeft gewaagd om een set Vaticaanse munten te
bemachtigen weet dat men minstens het twintigtot zelfs honderdvoudige van de nominale waarde
moet neertellen wil men succes boeken – als men
al de kans krijgt...

zoek, om uitlevering van Marcinkus heeft gevraagd, is het Vaticaan nooit op die eis ingegaan. Na onderzoek heeft het OM die
eis weer laten vallen. Enkele jaren later is Marcinkus in stilte uit
het Vaticaan vertrokken en teruggekeerd naar Chicago.
66 F. Rossi, Der Vatikan. Politik und Organisation, München:
C.H. Beck 2004, p. 81.
67 Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana, per conto della
Communità Europea e lo Stato della Città del Vaticano e per esso
la Santa Sede, (Gazetta ufficiale delle Comunità europee 2001/
C 299/01) van 29 december 2000.
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Het Vaticaanse geld is wel in omloop

trole ontsnappen. In ieder geval wordt er sedert
het tweede Vaticaans concilie naar gestreefd meer
transparantie te brengen in de financiën van het Vaticaan. In dezen heeft de Keulse kardinaal Höffner
een bepalende rol gespeeld. Mede door zijn toedoen wordt de APSA op dit ogenblik geleid door
een Raad van Experten (Consiglio Internazionale
dei Revisori) en wordt de boekhouding halfjaarlijks
gecontroleerd door een Raad van kardinalen die
geen deel uitmaken van de curie.66

rode draad

In de eerste plaats is het nog steeds zo dat onder
de paraplu van de pauselijke curie er meer dan één
financiële structuur bestaat en meerdere boekhoudingen. Wel werd er in de laatste twee eeuwen naar
gestreefd meer stroomlijning te krijgen in de pauselijke financiën. Waar het Vaticaan tot het einde
van de negentiende eeuw en zelfs nog in het begin
van de twintigste eeuw een beroep deed op grote Europese banken als de Rothschildbank en de
Banca di Roma (welke in het begin van de twintigste eeuw werd geleid door Ernesto Pacelli, neef
van de latere paus Pius XII)62 werd in 1941 uiteindelijk een Vaticaanse privé-bank opgericht, die
particuliere rekeninghouders heeft, maar waarvan
de winsten ten dienste zouden staan van de werking van de hoogste kerkleiding: het Istituto per le
Opere di Religione (IOR).63 Het is deze bank die
in moeilijkheden kwam naar aanleiding van het
faillissement van de Banco Ambrosiano en de affaire Calvi en Sindona.64 In deze zaak is vooral de
Amerikaanse kardinaal Marcinkus in opspraak gekomen. Niets wijst er op dat deze kardinaal bindingen had met de maffia of persoonlijk profijt
heeft gehaald uit zijn contacten met Sindona. Wel
bestaat het vermoeden dat Marcinkus een naïviteit
aan de dag heeft gelegd, die een Italiaanse kardinaal in zijn plaats niet zou gehad hebben.65
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7 I nfrastructuur
Zoals het elke staat past, is hier ook sprake van een
moderne infrastructuur en een aanpassing ervan
aan de eisen van de tijd. Dat Vaticaanstad een eigen postkantoor heeft is bekend. Vaak is het beter,
want sneller, post te versturen via de Vaticaanse
post dan via de Italiaanse. Het Vaticaan had ook
een eigen telegrafie (akkoord met de Italiaanse Republiek van 9 juni 1930, met bepaling van de tarieven). Door de digitale revolutie is dit medium
uiteraard achterhaald. Ook in het Vaticaan is het
e-mailverkeer ingeburgerd, misschien nog eerder
dan in veel andere delen van de westerse wereld.

Ook in het Vaticaan
is het e-mailverkeer ingeburgerd,
misschien nog eerder dan in veel
andere delen van de westerse wereld
Krachtens een akkoord met Italië is aan het Vaticaan ook een extraterritoriaal terrein gegund, van
waaruit Radio Vaticana uitzendt (akkoord van 8
oktober 1951). Krachtens dit akkoord reserveert
Italië ook de nodige frequenties waarop deze radio
kan uitzenden. Recentelijk is daar nog een andere
en door het publiek gesteund medium aan toegevoegd: naast het Vaticaans persagentschap is er de
e-mailorganisatie Zenith, die dagelijks in verscheidene talen berichten verstuurt van de centrale leiding van de Kerk – naar abonnees die zich daarvoor (gratis) aanmelden.
Wie een tijdlang aan de Porta Sant’Anna het verkeer observeert zal versteld staan van de constante
stroom auto’s die Vaticaanstad in- en uitrijden, onder meer ook die van diplomaten en politici, naast
het normale verkeer van de werknemers, waarvan
velen hun wagen binnen de muren van het Vaticaan parkeren. Het ligt dan ook voor de hand dat
Vaticaanstad met Italië een overeenkomst heeft gesloten betreffende het vrij verkeer van auto’s met
een (gegeerd) Vaticaans kenteken (overeenkomst
gesloten op 28 november 1929). Daarbij zijn ook
afspraken gemaakt over de wederzijdse erkenning
van de rijbewijzen. Het is mij echter niet bekend
of Vaticaanstad ondertussen een eigen rijexamen
en een eigen rijbewijs heeft ingevoerd. In de overeenkomst is dan ook bepaald dat auto’s met een
Vaticaans kenteken mogen worden gereden door
personeel dat niet over de Vaticaanse nationaliteit
of over een Vaticaans rijbewijs beschikt.
314

Wat de infrastructuur betreft is wel meer te melden, zij het dat dit juridisch minder relevant is.
Wel mag nog worden herinnerd aan de conventie
met Italië betreffende de aansluiting van het Vaticaans spoor (Vaticaanstad heeft een eigen station)
op het Italiaans spoorwegnet (akkoord van 20 december 1933).
Ten slotte mag nog worden vermeld dat ook het
Vaticaan een vlag heeft,
die hierbij staat afgebeeld. Bij plechtigheden
wordt ook een officiële
hymne – door de Franse
componist Gounod geschreven – vertolkt.

8 C onclusie
Gods molens malen langzaam en de molens van
het Vaticaan gaan vaak nog trager. Dat verklaart
de reeds vermelde zorg voor de traditie. Dikwijls
wordt beweerd dat in het Vaticaan zelden of nooit
iets wordt afgeschaft of iets nieuws wordt ingevoerd, maar dat instituties langzamerhand in onbruik raken, zonder evenwel te verdwijnen en dat
instituties langzaam op het voorplan komen zonder expliciet ingesteld te worden. Dat alles is afhankelijk van de kwaliteit en het karakter van diegenen die er leiding aan geven. Hier schuilt iets
van waarheid in, hoewel ook vandaag de moderne
tijd een snellere en meer expliciete aanpak vraagt.
Het Vaticaan past zich dan ook langzaam aan. Wel
geeft de zin voor traditie een zekere indruk van
conservatisme en starheid. Anderzijds valt niet te
ontkennen dat – anders dan bijvoorbeeld in de
Nederlandse politiek – men in het Vaticaan getuigt van een zekere soliditeit en continuïteit in
het beleid en zeker niet van slingerbewegingen en
alle onzekerheden die daarvan het gevolg zijn.

Gods molens malen langzaam
en de molens van het Vaticaan
gaan vaak nog trager
Geloof, spiritualiteit, dogma’s en zeden even terzijde gelaten – en eveneens de overweging dat Vaticaanstad een creatie van de twintigste eeuw is
– mag niet worden voorbijgegaan aan de overweging dat de Kerk waarschijnlijk de oudste politieke organisatie ter wereld is, of althans een van de
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68 F. Rossi, Der Vatikan. Politik und Organisation, München: C.H.
Beck 2004, p. 71: de Vaticaanse diplomaten worden opgeleid
in de pauselijke diplomatenacademie, die voorheen de Accade-

mia dei nobili ecclesiastici heette, gesticht in 1701. Daar wordt
naast theologie en kerkelijk recht ook internationaal recht en
een goed talenonderwijs verzorgd.

En misschien ligt hier juist de kracht en tegelijk de
zwakheid van het Vaticaan: dat daar hoe dan ook
de menselijke persoon met al zijn goede en slechte
gebreken belangrijker is dan regels en wetten.
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moet onderdoen voor om het even welke staatsadministratie, misschien wel integendeel. Het Vaticaan is misschien een van de meest efficiënte bureaucratieën ter wereld. Een stimulans is uiteraard
dat competente personen hun kwaliteiten kunnen
gebruiken om voor zichzelf promotie te realiseren.
Het is ontegensprekelijk zo dat carrièrisme (zeker)
ook in het Vaticaan niet afwezig is, naast de oprechte zorg en inzet van sommigen voor de zaak
van de Kerk.
Ten slotte is er ook een aspect dat niet of zelden
naar buiten komt: in bepaalde omstandigheden
kan men constateren dat de persoonlijke betrokkenheid tussen leidinggevenden en personeel in
het Vaticaan zeer groot kan zijn. Zo is mij een typisch incident bekend: enkele jaren geleden werd
de vorige prefect van de Vaticaanse Bibliotheek, de
voor het overige onbesproken father Boyle, onder
zware druk verplicht ontslag uit zijn functie te nemen. De verontwaardiging over wat men als een
schandelijke behandeling door de leiding van Vaticaanstad ervoer was onder het personeel dermate
groot dat er een collectieve opstand tegen de regering dreigde. Het personeel nam zelfs het initiatief om door een brief, rechtstreeks aan het hoogste gezag gericht, te pleiten voor het handhaven
van hún prefect. Wellicht was het de wijsheid van
father Boyle zelf die maakte dat de revolte uiteindelijk gesust werd.

rode draad

oudste… De vraag dringt zich op hoe men kan
verklaren dat deze grote onderneming zich zo prominent op het voorplan kan handhaven. Het zou
te gemakkelijk zijn hiervoor transcendentale oorzaken aan te voeren. Er zijn wellicht meer aardse
redenen te bedenken. Ik citeer er enkele.
In de eerste plaats moet erkend worden dat de
opleiding van diplomaten door het Vaticaan in de
wereld algemeen erkend wordt als voorbeeldig, ja
zelfs een van de beste ter wereld.68 De door Rome
uitgestuurde nuntii verstaan hun vak vaak veel beter dan bijvoorbeeld de door de VS gekozen ambassadeurs, die soms worden aangeduid om redenen die weinig met diplomatie van doen hebben.
Daarnaast kan Rome rekenen op een constante informatiestroom, waarvoor men geen ingewikkeld
spionage-apparaat nodig heeft. Gewone gelovigen
én kerkelijke en wereldlijke gezagsdragers rapporteren dikwijls spontaan aan de pauselijke administratie ontwikkelingen uit eigen land, waarvan de
kennis belangrijk kan zijn voor de Kerk.
Daarnaast heeft de pauselijke administratie
eeuwenlang een internationaal erkende taal gehanteerd, het Latijn dat als levende taal is blijven
bestaan in kerkelijke kring. Vandaag wordt die rol
grotendeels overgenomen door het Italiaans, hoewel ook het Engels, Frans, Spaans en Duits een
grote rol zijn gaan spelen. De Vaticaanse vertaaldiensten zijn zeer professioneel en werken met onvoorstelbare snelheid, omdat het personeel ook zo
internationaal is.
Dit is overigens ook een overweging: in tegenstelling met de badinerende opmerking van
Johannes XXIII moet erkend worden dat de Vaticaanse administratie wat arbeidstempo betreft niet

315

22-3-2007 15:55:15

