
Huidige geschreven visie rond emeriti – oktober 2016 
Inhoud uit de statuten en uit het huishoudelijk reglement – “citaat” 

Toegevoegde verduidelijkingen vanuit de algemene vergadering-raad van bestuur. 

 

Statuten: 
 
ART. 5  
 
“De confrérie bestaat uit: 
De effectieve leden, zijnde Eerwaarde Heer Proost en Mevrouw de overste van de zusters Augustinessen van 
het klooster ter maatschappelijke zetel ambtshalve, de confraters en de confrater-emeriti; 
Het aantal effectieve leden bedraagt minstens drie. Het aantal confraters bedraagt minstens 3 en maximum 
22 personen. De confrater-emeriti, de Proost en Mevrouw de Overste zijn niet inbegrepen in dit aantal.” 

 
ART. 10 
 
“Indien een confrater zichzelf niet meer psychisch of fysisch in staat acht om geregeld aan de 
activiteiten deel te nemen kan hij de status van confrater-emeritus aanvragen en bekomen”.  
 
Daardoor wordt hij vrijgesteld van de verplichtingen verbonden aan het volle lidmaatschap maar kan 
hij blijven meeleven binnen de Confrérie volgens zijn mogelijkheden (mogen maar niet moeten) dit uit 
respect voor de bewezen diensten van betrokken emeritus. 
 
Buiten bovenstaande redenen kan er binnen de AV nagedacht en beslist worden over andere zinvolle 
motieven van een confrater op leeftijd om het emeritaat aan te vragen: vb. om plaats te maken voor 
een jongere kandidaat in geval van een volle bezetting.  
 
Het kan geenszins de bedoeling zijn dat een confrater op jongere leeftijd en/of zonder lichamelijke 
beperkingen (en al of niet bij beschikbare ruimte voor een nieuwe kandidaat) het emeritaat zou 
aanvragen om zich aan de verplichtingen van het vol lidmaatschap te onttrekken. In dit geval is de 
algemene vergadering gehouden deze aanvraag te weigeren en een vrijstelling van verplichtingen 
door vrijwillig ontslag voor te stellen 
 
“Hij behoudt zijn stemrecht op de algemene vergadering maar kan geen verkiesbaar mandaat in de 
raad van bestuur verkrijgen.” 
Hij mag maar moet niet aanwezig zijn op de AV waartoe hij verder uitgenodigd wordt. Indien aanwezig 
mag hij meestemmen en is zijn stem rechtsgeldig bovenop de stemmen van de confraters. 
 
“Indien hij dit verkiest kan hij zijn gewaad en epitoga inleveren bij de materiaalmeester.”  
Gezien de kostprijs van het gewaad lijkt het ons zinvol dat de emeritus zijn gewaad beschikbaar stelt 
voor een mogelijke opvolger als zijn mogelijkheden of bedoelingen het verder regelmatig gebruik van 
het gewaad niet meer garanderen. Is het regelmatig gebruik wel voorzien wordt kan de emeritus 
verder over zijn gewaad beschikken zolang de dagelijkse praktijk dit gebruik onderschrijft. 
“In de plaats hiervan ontvangt hij een aangepaste epitoga. Dit gebeurt tijdens de plechtige hoogmis 
op een datum die door de raad van bestuur wordt bepaald. “ 
 
“De confrateremeritus hoeft geen jaarlijkse bijdrage te betalen.” 
Afgezien van de stelling dat de formele verplichting daartoe wel wegvalt, gaat de algemene 
vergadering er echter van uit dat de emeritus uit solidariteit en betrokkenheid met de Confrérie wel 
zijn lidgeld vrijwillig verder betaalt. Deze verwachting vervalt uiteraard als hij omwille van ernstige 
lichamelijke beperkingen daartoe niet meer in de mogelijkheid is. 
 

Huishoudelijk reglement 

 
Art.13: “De aangepaste epitoga wordt de confrater emeritus ter beschikking gesteld tegen 
ontvangstbewijs, maar blijft eigendom van de confrérie. Het ontvangstbewijs kan de eventuele 
contacten met de familie vereenvoudigen.” 


