UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van donderdag 17 december 2020
Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux: Schepenen
Grégory Happart, Yolanda Daems, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Michaël Henen, Clotilde Mailleu,
Lizzy Buijsen-Baillien, Alicia Dodemont: Raadsleden
Rik Tomsin: Voorzitter
Joris Gaens: Burgemeester
Erika Brouwers: Algemeen directeur wnd.
6.

Reglement tot het verlenen van eretitels aan schepen of raadslid

De raad
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief
toezicht op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Overwegende dat het decreet lokaal bestuur de bevoegdheid tot het toekennen van eretitels aan schepenen
toekent aan de raad, terwijl het toekennen van de eretitel van burgemeester een bevoegdheid blijft van de
Vlaamse overheid
Overwegende dat het past de toekenning van de eretitel op een objectieve basis te laten verlopen en dat het
bijgevolg aangewezen is hiervoor een reglement goed te keuren
Overwegende dat de raad de voorwaarden dient vast te stellen met betrekking tot het toekennen van de eretitels
besluit
Stemmen voor:

Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems,
Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens,
Michaël Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Alicia Dodemont

Stemmen tegen:
Onthoudingen:
Ongeldig:

Grégory Happart

Stemmen niet :

Artikel 1

De raad keurt het reglement voor het toekennen van een eretitel aan de schepenen, voorzitter en
raadsleden goed als volgt:

Reglement tot het verlenen van eretitels aan schepen of raadslid
Art. 1
Definitie
De eretitel is een onderscheiding tot beloning van een langdurige en eervolle loopbaan voor een schepen,
voorzitter of raadslid van de gemeente en het OCMW.
Art. 2

De eretitel kan postuum worden verleend.

Art. 3
Uitsluitingsgronden
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.
Art. 4
Toekenningsvoorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een eretitel, dient de betrokkene te voldoen aan volgende voorwaarden:
Mandaat
Voorzitter raad (gemeente/OCMW)
Schepen
Raadslid

Minimale vereiste anciënniteit
10 jaar voorzitter van de raad
of 12 jaar raadslid waarvan 6 jaar voorzitter
of 6 jaar voorzitter en 6 jaar schepen
10 jaar schepen
of 12 jaar raadslid waarvan 6 jaar schepen
15 jaar raadslid

Art. 5
Bijkomende voorwaarden
• Voor de berekening van de termijnen in artikel 4 wordt rekening gehouden met de periode waarin het College
van Gouverneurs 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.
• De termijn die in aanmerking genomen wordt is deze vanaf de beslissing tot verkiezing van de betrokkene
• Voor het bepalen van de anciënniteit wordt de uitoefening van voornoemde mandaten in aanmerking genomen
vanaf 1977, na de fusie van alle deelgemeenten van Voeren.
• OCMW- en gemeentemandaten kunnen gecumuleerd worden om een eretitel toe te kennen
• Van onberispelijk gedrag zijn, gestaafd door een uittrekstel uit het strafregister.
• Personen, die een mandaat bekleden bij de gemeente of bij het OCMW in Voeren, of die er actief personeelslid
zijn, mogen deze eretitel niet voeren zolang zij in deze hoedanigheid verkeren.
Art. 6
Procedure
• Het verzoek tot verlening van een eretitel wordt schriftelijk, met toestemming van de betrokkene, gericht aan de
algemeen directeur.
Als de betrokkene overleden is, kan het verzoek worden ingediend door de rechtsopvolgers van de betrokkene of
door de eigen fractie van de raad, met instemming van de rechtsopvolgers.
• De algemeen directeur onderzoekt de ontvankelijkheid van de aanvraag en is gemachtigd alle inlichtingen te
vragen en handelingen te stellen teneinde een dossier samen te stellen dat de raad toelaat met kennis van zaken
over de aanvraag te beslissen (vb. opvragen bewijs van goed gedrag en zeden).
• De raad 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.
Art. 7
Uitreiking
Voorafgaand aan de gemeenteraadszitting volgend op de zitting waarop de eretitel wordt toegekend of op een
andere gelegenheid georganiseerd door het bestuur, zal de formele akte worden overhandigd aan de betrokkene
of zijn rechtsopvolgers.
Art. 8
Intrekking
• De raad 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, als blijkt dat betrokkene niet meer
voldoet aan de hoger vermelde voorwaarden of om gemotiveerde redenen.
• Concreet zal bekeken worden of er een zware strafrechtelijke veroordeling, een zware tuchtstraf of andere erg
onterende feitelijkheden werden uitgesproken tegen de betrokkene.
Een strafrechtelijke veroordeling van de betrokkene voor een overtreding die op geen enkele wijze een goed en
efficiënt bestuur of het imago van de gemeente/OCMW in het gedrang heeft gebracht, zal geen aanleiding geven
tot een weigering van de eretitel of tot de intrekking ervan.
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