
Reglement betreffende  de  toekenning van eretitels aan de schepenen en gemeenteraadsleden 

 

De Raad, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het decreet d.d. 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, verder 

het Wijzigingsdecreet; 

Gelet op artikel 24 van het Wijzigingsdecreet dat artikel 69 van het gemeentedecreet wijzigt; 

Overwegende dat de wijziging bepaalt dat “[…De gemeenteraad kent de eretitels toe aan de 

schepenen onder de voorwaarden die hij bepaalt...] “; 

Overwegende dat voor de schepen van rechtswege de regeling blijft behouden, vervat in het besluit 

van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale 

mandataris; dat de OCMW-voorzitters kunnen kiezen, hetzij voor de eretitel van ereschepen van 

rechtswege, hetzij voor de eretitel van erevoorzitter van het openbaar centrum; 

Overwegende dat eretitel tot erevoorzitter van het openbaar centrum van welzijn niet onder de 

bevoegdheid van de gemeenteraad valt; 

 

Art. 1  

§1. Een raadslid of gewezen raadslid , dat het mandaat van raadslid gedurende ten minste 12  jaar in 

de gemeente Beveren heeft uitgeoefend en wiens gedrag onberispelijk is geweest, kan de 

gemeenteraad  verzoeken hem / haar de eretitel van zijn mandaat te verlenen. 

§2. Een schepen of gewezen schepen , die het mandaat van schepen gedurende ten minste 6 jaar in 

de gemeente Beveren heeft uitgeoefend en wiens gedrag onberispelijk is geweest, kan de 

gemeenteraad  verzoeken hem / haar de eretitel van zijn mandaat te verlenen, op voorwaarde dat 

betrokkene  in totaal ten minste 12 jaar een mandaat uitoefende  in de gemeente Beveren, hetzij als 

schepen, hetzij als gemeenteraadslid. 

 

Art. 2 

Om de termijn, vermeld in artikel 1, te berekenen wordt rekening gehouden met de periode waarin 

de deputatie de gemeenteraads- of districtsraadsverkiezingen ofwel heeft vernietigd met toepassing 

van artikel 75 van de Gemeentekieswet van 4 augustus 1932, ingeval de Raad van State die beslissing 

heeft tenietgedaan, ofwel heeft opgeschort met toepassing van de wettelijke bepalingen die van 

toepassing waren vóór de inwerkingtreding van de wet van 7 juli 1994 die de Gemeentekieswet van 

4 augustus 1932 wijzigt, of ingeval de Raad voor Verkiezingsbetwistingen of de Controlecommissie 

voor Verkiezingsuitgaven de gemeenteraads- of districtsraadsverkiezingen heeft vernietigd, als de 

Raad van State die beslissing heeft tenietgedaan. Ook met de periode waarin de installatie niet kon 

plaats vinden omwille van een ongegrond gebleken klacht wordt rekening gehouden voor de 

berekening van de termijn, vermeld in artikel 1. 

 



 

Art.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. 

 

Art. 4 

§ 1. Het verzoek tot verlening van een eretitel, vermeld in artikel 1, wordt door de betrokkene 

schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad, vergezeld van een getuigschrift van 

goed zedelijk gedrag dat niet mag opgemaakt zijn meer dan een maand voorafgaand aan de datum 

van de aanvraag tot toekenning van de eretitel   

§ 2. Met instemming van de betrokkene kan het verzoek ook worden ingediend door de 

gemeenteraad. 

§ 3. Als de betrokkene overleden is, kan het verzoek worden ingediend door de rechtsopvolgers van 

de betrokkene of door de raad, met instemming van de rechtsopvolgers. 

 

Art. 5 

§ 1. De eretitel van het ambt van schepen of gemeenteraadslid, mag niet worden gevoerd: 

1° gedurende de periode dat betrokkene nog een mandaat van burgemeester, schepen, 

gemeenteraadslid, OCMW-raadslid uitoefent; 

2° door een door een provincie, gemeente of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 

bezoldigde persoon. 

§ 2. Behalve in geval van toepassing van artikel 4, § 3 wordt in de akte tot verlening van een eretitel 

de tekst van § 1 overgenomen. 

 

Art. 6 

De gemeenteraad  kan de eretitel intrekken. Zij zal dit alleszins doen als na de toekenning van de 

eretitel de betrokkene niet blijkt te voldoen aan de toekenningsvoorwaarden, vermeld artikel 1. 

 

 


