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Punt 7  Invoering ereburgerschap Beveren 
 
   DE RAAD, 
 

Gelet op het feit dat er op dit moment geen mogelijkheid bestaat om 
verdienstelijke Beverenaars op een officiële manier te huldigen; 
 
Gelet op het feit dat de titel van Ereburger Gemeente Beveren hiervoor een 
goed instrument kan zijn; 
 
Gelet op het feit dat het daarom wenselijk is een reglement te voorzien waarin 
bepaald wordt aan welke voorwaarden dient voldaan te worden om deze titel 
te kunnen krijgen; 

 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Besluit met eenparigheid van stemmen 
 
Enig artikel 
 
Het reglement inzake het toekennen van een ereburgerschap van de 
gemeente Beveren goed te keuren. 
 
NAMENS DE GEMEENTERAAD :  
 
Beveren, 22 september 2015 
 
 
de secretaris,    de voorzitter, 
 
 
 
J. Noppe    J. De Wael  
 

 
 

 
 



Reglement inzake het toekennen van een ereburgerschap van de 
gemeente Beveren 

 
Goedgekeurd op de gemeenteraad van 22 september 2015  

 
Artikel 1:  
Er wordt een ereburgerschap van de gemeente Beveren ingesteld.  
 
Artikel 2:  
Alleen natuurlijke personen komen in aanmerking voor het ereburgerschap. De titel kan ook 
postuum toegekend worden. Het ereburgerschap wordt niet gebruikt om de verdiensten van 
bekleders van een publieke functie te honoreren. Voor hen is er de gouden penning van de 
gemeente, gekoppeld aan de eretitel van hun functie.  
 
Artikel 3:  
Kandidaten moeten een aantoonbare band hebben met de gemeente Beveren (inwoner van 
de gemeente, er geboren zijn, er gewoond hebben, …)  
 
Artikel 4:  
Om in aanmerking te komen voor het ereburgerschap moeten kandidaten:  
- bijgedragen hebben tot het welzijn of de welvaart in de gemeente Beveren  
- zelf een grote faam en aanzien verworven hebben met een Vlaamse, nationale of 
internationale uitstraling  
- een (inter-)nationale uitstraling geven of gegeven hebben aan de gemeente Beveren.  
 
Artikel 5:  
Het ereburgerschap wordt toegekend door de gemeenteraad op basis van een grondig 
gemotiveerd voorstel van het college van burgemeester en schepenen, op basis van een 
voordracht door een lid van het college, het college als collegiaal orgaan of een erkende 
adviesraad. Een kandidatuur kan nooit door de kandidaat zelf worden ingediend. De 
kandidatuur moet altijd gestaafd worden met bewijsstukken. Iedere kandidaat moet zelf 
instemmen met zijn/haar nominatie. Uitzondering hierop is het geval waarin de titel postuum 
wordt toegekend.  
 
Artikel 6:  
Het ereburgerschap kan één of meerdere keren per jaar toegekend worden. 
  
Artikel 7:  
Aan het ereburgerschap zijn geen materiële voordelen, rechten of verplichtingen verbonden. 
  
Artikel 8:  
Het ereburgerschap kan ontnomen worden in geval van oneervol  gedrag.  
 
Artikel 9: 
De ereburger ontvangt als uiterlijk teken van zijn/haar titel een oorkonde.  
 
Artikel 10: 
Overgangsbepaling: personen, die in het verleden reeds de titel van ereburger van (één van 
de deelgemeenten van) Beveren ontvingen, worden in de lijst van ereburgers opgenomen.  
 

 


