Gemeenteraad 5 februari 2013
Bijlage: reglement inzake het machtigen tot het voeren van de eretitel van het mandaat van schepen of
gemeenteraadslid
Artikel 1:
§1: Een aftredend raadslid dat zijn ambt gedurende tenminste twaalf jaar in dezelfde gemeente heeft
uitgeoefend en wiens gedrag onberispelijk is geweest, kan door de gemeenteraad tot het voeren van de
eretitel van zijn mandaat worden gemachtigd.
§2: Een aftredend schepen die zijn ambt gedurende tenminste zes jaar in dezelfde gemeente heeft
uitgeoefend en wiens gedrag onberispelijk is geweest, kan door de gemeenteraad tot het voeren van de
eretitel van zijn mandaat worden gemachtigd, op voorwaarde dat hij in dezelfde gemeente, voor of na zijn
ambt als schepen, ten minste twaalf jaar een mandaat van gemeenteraadslid heeft bekleed.
Om die termijnen te berekenen wordt rekening gehouden met de periode waarin de deputatie de
gemeenteraadsverkiezingen hetzij heeft vernietigd overeenkomstig art. 75 van de Gemeentekieswet van
04/08/1932, in geval de Raad van State die beslissing heeft tenietgedaan, of heeft opgeschort
overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van toepassing waren vóór de inwerkingtreding van de wet van
7 juli 1994 die de Gemeentekieswet van 04/08/1932 wijzigt, of ingeval de Raad voor Verkiezingsbetwistingen
of de Controlecommissie voor Verkiezingsuitgaven de gemeenteraadsverkiezingen heeft vernietigd, als de
Raad van State die beslissing heeft tenietgedaan. Ook met de periode waarin de installatie niet kon
plaatsvinden omwille van een ongegrond gebleken klacht wordt rekening gehouden voor de berekening van
de termijnen.
Artikel 2:
De ambtstermijnen zoals vermeld in artikel 1 §1 en §2 hoeven niet aaneensluitend te zijn.
Artikel 3:
Voor de toepassing van artikel 1 §1 en §2 wordt verstaan onder onberispelijk gedrag: het ontbreken van een
zware strafrechtelijke veroordeling dan wel een zware tuchtstraf of het niet bestaan van andere erg
onterende feitelijkheden.
Artikel 4:
De machtiging kan verleend worden op verzoek van de aftredende mandataris. Het verzoek tot verlening van
het eremandaat moet vergezeld zijn van een getuigschrift van goed zedelijk gedrag dat niet mag zijn
opgemaakt meer dan één maand voor de datum van indiening van het verzoek tot verlening van de eretitel.
Artikel 5:
Onder de vermelde voorwaarden kan aan de mandataris postuum een eretitel worden verleend. Het verzoek
hiertoe kan door de rechtsopvolgers van de mandataris of door de gemeenteraad, met instemming van de
rechtsopvolgers, worden ingediend.
Artikel 6:
§1: De eretitel van het mandaat van gemeenteraadslid of schepen mag niet worden gevoerd:
1) gedurende de periode dat het mandaat van burgemeester, schepen, raadslid of lid van de raad van het
OCMW nog wordt uitgeoefend
2) door een door de provincie, gemeente of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bezoldigde
persoon.
§2: Als na de toekenning van de eretitel het raadslid een zware strafrechtelijke veroordeling dan wel een
zware tuchtstraf oploopt of erg onterende feitelijkheden begaat, kan de gemeenteraad de eretitel
intrekken.
Artikel 7:
In het besluit tot verlenen van een eretitel wordt de tekst van art. 3 en art. 6 §2 van dit reglement
overgenomen.
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