GOEDKEURING REGLEMENT HOUDENDE TOEKENNING VAN EEN ERETITEL AAN
GEWEZEN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE
GEMEENTERAAD VAN 28 JANUARI 2013
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet, meer bepaald
artikel 24 dat artikel 69 van het Gemeentedecreet wijzigt;
Overwegende dat het nieuwe artikel 69 van het Gemeentedecreet de bevoegdheid tot het
toekennen van eretitels aan schepenen toekent aan de gemeenteraad, terwijl het toekennen
van de eretitel van burgemeester de bevoegdheid blijft van de Vlaamse overheid;
Overwegende dat het past de toekenning van de eretitel op objectieve basis te laten verlopen;
dat het bijgevolg aangewezen is hiervoor een reglement goed te keuren;
Gelet op het voorgebracht voorstel van reglement houdende toekenning van een eretitel aan
gewezen schepenen van de gemeente;
Overwegende dat het voorgebracht voorstel van reglement gestoeld is op de bepalingen uit de
vroegere regeling houdende toekenning van een eretitel aan gewezen uitvoerende
mandatarissen, zoals opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met 13 stemmen voor (GBL, CD&V en S.A.M.E.N.) en 6 stemmen tegen
(Eenheid en N-VA):
Enig artikel. Een reglement houdende toekenning van een eretitel aan gewezen schepenen
van de gemeente wordt goedgekeurd als volgt:
Artikel 1. Definitie
De eretitel is een onderscheiding tot beloning van een langdurige en eervolle loopbaan voor
een schepen van de gemeente.
Artikel 2.
De eretitel kan postuum worden verleend.
Artikel 3. Aanvraag
§ 1. De eretitel wordt niet automatisch verleend, doch dient aangevraagd te worden.
§ 2. De aanvraag kan gebeuren door de betrokkene of diens rechtsverkrijgers. De aanvraag
dient schriftelijk, gedateerd en ondertekend, gericht te worden aan het College van
burgemeester en schepenen.
De procedure kan eveneens opgestart worden door het College van burgemeester en
schepenen of een gemeenteraadslid indien de betrokkene blijk heeft gegeven van
uitzonderlijke prestaties (bv. realisaties, tijdsduur van het ambt, …). In dit geval is de
schriftelijke instemming van de betrokkene vereist.
Artikel 4. Uitsluitingsgronden
§ 1. De eretitel mag niet gevoerd worden als de betrokkene nog enig politiek ambt uitvoert in
de gemeente aan wie de eretitel wordt gevraagd of het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn dat die gemeente bedient, noch wanneer hij door die gemeente of het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat die gemeente bedient bezoldigd wordt.
§ 2. De schepen van rechtswege heeft de keuze tussen de eretitel van ereschepen van
rechtswege of de eretitel van erevoorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn.
Beide eretitels kunnen niet samen gevoerd worden.
Artikel 5. Toekenningsvoorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de eretitel van schepen, dient de betrokkene te voldoen aan
volgende voorwaarden:
- Minstens 12 jaar gezeteld hebben in de gemeenteraad van de gemeente aan wie de
aanvraag wordt gericht, waarvan minstens 6 jaar als schepen;
Voor de berekening van die termijnen wordt rekening gehouden met de periode waarin
de deputatie de gemeenteraadsverkiezingen heeft vernietigd of opgeschort en met de
periode waarin de Raad voor Verkiezingsbetwistingen of de Controlecommissie voor
Verkiezingsuitgaven de gemeenteraadsverkiezingen heeft vernietigd, voor zover de
Raad van State deze beslissing heeft tenietgedaan, alsook met de periode waarin de
installatie niet kon plaatsvinden omwille van een ongegrond gebleken klacht.
- Van onberispelijk gedrag zijn;

Onder ‘onberispelijk gedrag’ wordt verstaan dat de betrokkene tijdens zijn
ambtsperiode, of na zijn ambtsperiode maar voor de toekenning van de eretitel, geen
zware tuchtstraf of een zware strafrechtelijke veroordeling mag opgelopen hebben,
noch dat andere erg onterende feitelijkheden hem ten laste kunnen worden gelegd,
voor zover deze straffen of feitelijkheden een goed en efficiënt bestuur van de
gemeente in het gedrang hebben gebracht.
Artikel 6. Procedure
§ 1. Het College van burgemeester en schepenen legt elke aanvraag ter beoordeling aan de
gemeenteraad voor.
§ 2. Alvorens de vraag aan de gemeenteraad ter beoordeling voor te leggen, onderzoekt het
College van burgemeester en schepenen of aan de toekenningsvoorwaarden is voldaan.
Het College van burgemeester en schepenen is hiervoor gemachtigd alle inlichtingen te vragen
en handelingen te stellen teneinde een dossier samen te stellen dat de gemeenteraad toelaat
met kennis van zaken over de aanvraag te beslissen.
Het dossier dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, bevat minstens:
- Een bewijs dat de persoon op wie de aanvraag betrekking heeft van onberispelijk
gedrag is.
Hiertoe is het College van burgemeester en schepenen gemachtigd een uittreksel op te
vragen uit het strafregister. Eveneens kan het College van burgemeester en schepenen
het advies inwinnen van de procureur-generaal bij het hof van beroep van het
rechtsgebied waarin de gemeente gelegen is teneinde te vernemen of er een informatieof andere onderzoeksprocedure of gerechtelijke vervolgingen ten laste van de
betrokkene hangende zijn.
- De beslissingen tot verkiezing als schepen van de betrokkene, in voorkomend geval
aangevuld met de aktenames van de eedaflegging als gemeenteraad.
Het College van burgemeester en schepenen is gemachtigd om bijkomende inlichtingen bij de
betrokkene op te vragen.
§ 3. De gemeenteraad beslist in openbare zitting en bij geheime stemming over het al dan niet
toekennen van de eretitel. De beslissing wordt genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen.
Artikel 7. Uitreiking
Na de toekenning van de eretitel door de gemeenteraad organiseert het College van
burgemeester en schepenen, in overleg met betrokkene, een ceremonie waarop de titel
plechtig wordt toegekend.
Artikel 8. Intrekking
De gemeenteraad is gerechtigd de door haar verleende eretitel in te trekken wanneer zou
blijken dat de verkrijger ervan geen onberispelijk gedrag meer vertoonde na het toekennen
van de ambtstitel.

