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Reglement toekenning eretitel voor het ambt van schepen en gemeenteraadslid

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Ferdi Heylen, voorzitter; de heer Paul Verbeeck, burgemeester; de heer Bert Celis, schepen;
mevrouw Griet Van Olmen, schepen; de heer Luc Luyten, schepen; de heer Paul Laurijssen, schepen;
mevrouw Lien Du Four, schepen; de heer Leo Verelst, raadslid; mevrouw Ingrid Van Wunsel, raadslid;
de heer Johan Van Dessel, raadslid; de heer Andre Marien, raadslid; mevrouw Inge Schoovaerts,
raadslid; mevrouw Dorien Van Assche, raadslid; de heer Jan Verbraecken, raadslid; mevrouw Ymke
Govaerts, raadslid; de heer Joris De Bondt, raadslid; mevrouw Julie Van Roey, raadslid; de heer Jonas
Verwimp, raadslid; mevrouw Charlotte Op de Beeck, raadslid; de heer Jef De bruyn, raadslid; de heer
Victor De Groof, raadslid; mevrouw Els Herremans, raadslid; mevrouw Manuela Verbist, raadslid; de
heer Stijn Lemmens, raadslid; mevrouw Liesbeth Van Bouwel, raadslid; de heer Simon Kenens,
raadslid; mevrouw Iris Mulkens, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Tom Covens, schepen

Beschrijving

1/4

Aanleiding en context
De eretitel is een onderscheiding tot beloning van een langdurige en eervolle loopbaan voor een
schepen of gemeenteraadslid van de gemeente.
De voorwaarden voor de toekenning van de titel dienen duidelijk bepaald te worden in een reglement.
Juridische grond
Artikel 148 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de gemeenteraad de
eretitels van de schepenen kan toekennen onder de voorwaarden die hij bepaalt.
Artikel 17 §4 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de gemeenteraad de
eretitels aan gemeenteraadsleden kan toekennen onder de voorwaarden die hij bepaalt.
Argumentatie
Om de toekenning van een eretitel aan gewezen schepenen en raadsleden op een objectieve basis te
laten verlopen, is het aangewezen dat de gemeenteraad hiervoor een reglement goedkeurt.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 18 stem(men) voor: Bert Celis; Victor De Groof; Jef De bruyn; Lien Du Four; Els Herremans; Ferdi
Heylen; Simon Kenens; Paul Laurijssen; Luc Luyten; Charlotte Op de Beeck; Inge Schoovaerts; Dorien
Van Assche; Liesbeth Van Bouwel; Griet Van Olmen; Julie Van Roey; Ingrid Van Wunsel; Paul
Verbeeck; Jonas Verwimp
- 8 onthouding(en): Joris De Bondt; Ymke Govaerts; Stijn Lemmens; Andre Marien; Johan Van Dessel;
Manuela Verbist; Jan Verbraecken; Leo Verelst

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het reglement tot het vaststellen van de voorwaarden en de procedure tot het
toekennen van een eretitel aan schepenen en gemeenteraadsleden, zoals vastgelegd in volgende
artikels, goed.
Artikel 2
De eretitel is een onderscheiding tot beloning van een langdurige en eervolle loopbaan voor een
schepen en een raadslid van de gemeente.
Artikel 3
Een aftredend of een reeds afgetreden schepen of raadslid wiens gedrag onberispelijk is geweest en
die:
 minstens gedurende twaalf jaar gezeteld heeft in de gemeenteraad of het schepencollege;
 OF minstens 6 jaar gezeteld heeft in de gemeenteraad in combinatie met aansluitend 6 jaar in
het schepencollege;
 OF minstens 6 jaar gezeteld heeft in gemeenteraad of schepencollege in combinatie met
aansluitend 6 jaar gezeteld te hebben in OCMW-raad, vast bureau of Bijzonder Comité Sociale
Dienst,
kan door de gemeenteraad de eretitel van zijn mandaat toegekend krijgen.
Met ‘onberispelijk gedrag’ wordt bedoeld het ontbreken van een zware strafrechtelijke veroordeling
dan wel het bestaan van een zware tuchtstraf.
Artikel 4
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De aanvraag tot toekenning van een eretitel gebeurt door de aftredende of reeds afgetreden schepen
of gemeenteraadslid.
De procedure kan eveneens gestart 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.
Onder de vermelde voorwaarden kan aan de schepen/gemeenteraadslid postuum een eretitel worden
verleend. De aanvraag hiertoe kan door de rechtsopvolgers van de schepen/gemeenteraadslid of door
de gemeenteraad, met de instemming van de rechtsopvolgers, worden ingediend.
Artikel 5
De aanvraag dient schriftelijk, gedateerd en ondertekend gericht te worden aan het college van
burgemeester en schepenen en is vergezeld van een recent uittreksel uit het strafregister van
betrokkene. Deze laatste voorwaarde geldt niet ingeval de aanvraag postuum wordt ingediend.
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 college van burgemeester en schepenen kan hiervoor
om bijkomende inlichtingen vragen bij de betrokkene.
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 6
De personen die nog een mandaat bekleden bij lokaal bestuur Nijlen of die er personeelslid zijn,
mogen de eretitel van raadslid of schepen niet voeren.
De gemeenteraad is gerechtigd de door haar verleende eretitel in te trekken wanneer zou blijken dat
de verkrijger ervan geen onberispelijk gedrag vertoond na het toekennen van de eretitel of wanneer
er alsnog zware feiten aan het licht zouden komen die dateren van voor de toekenning.
Artikel 7
De schepenen en raadsleden die de eretitel toegekend kregen, worden door het college van
burgemeester en schepenen uitgenodigd voor het jaarlijkse personeelsfeest en de jaarmarkt en voor
de ontvangst van de partnersteden Güssing, Hodora en Voeren, alsook het massaspektakel, dat elke 5
jaar wordt georganiseerd in Nijlen.
In geval van overlijden van een erelid wordt er een bloemstuk ter waarde van € 75,00 afgeleverd op
de afscheidsplechtigheid en een bloemenruiker ter waarde van € 25,00 afgeleverd bij een verwant van
het erelid. Deze bedragen worden jaarlijks aangepast aan de index der consumptieprijzen.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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algemeen directeur
Iris Mulkens

voorzitter
Ferdi Heylen
Voor eensluidend afschrift

algemeen directeur
Iris Mulkens

voorzitter
Ferdi Heylen
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