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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 
 
PROVINCIE LIMBURG Arrondissement Hasselt 
 
 

 
 
Zitting van 13 februari 2017 
 

Aanwezig 
 
 
 

 

Dames en Heren: Laenen Michel, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, 
Berden Wim, Vandersmissen en Berden Marijke, Schepenen; Grosemans, Schepen van 
rechtswege en OCMW- voorzitter; Vandenrijt, Pauly, Boesmans, De Norre, Moyaers, Ector, De 
Waele, Orens,  Graulus, Vanwing, Vanschoonbeek, Smeets, Lambrechts, Lowet en Moelans; 
Raadsleden; Creten Nathalie, Stadssecretaris. 

 

Verontschuldigd 
 
 

 
Claes Kristof, raadslid 

 
 
DE GEMEENTERAAD 

Goedkeuring uitbreiding reglement toekenning eretitel voor het ambt van gemeenteraadslid met toekenning 
eretitel voor het ambt van schepen. 
 
 
Gelet op artikel 69 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en 
provinciale mandataris; 
 
Gelet dat door een hervorming van de regeling rond eretitels in 2012 het besluit van de Vlaamse Regering van 19 
januari 2007 in feite enkel nog geldt voor de burgemeesters. 
Voor de andere mandatarissen is de gemeente bevoegd geworden voor de bepaling van de voorwaarden, de 
procedure en de toekenning van de eretitel. 
 
Gelet op het ‘Reglement toekenning eretitel voor het ambt van gemeenteraadslid’, goedgekeurd bij raadsbesluit 
van 13 februari 2014; 
 
Overwegende dat de toekenning van een eretitel voor het ambt van schepen best opgenomen wordt in het 
huidige reglement voor toekenning eretitel voor het ambt van gemeenteraadslid; 
 

BESLUIT met algemene stemmen: 
 
 
Artikel 1. 
Een aftredend raadslid of schepen kan de eretitel van zijn ambt als raadslid of schepen krijgen, indien het gewezen 
raadslid of schepen voldoet aan volgende voorwaarden: 
Het aftredend raadslid moet: 
-    gedurende ten minste 18 jaar in de gemeenteraad van Herk-de-Stad zitting hebben gehad (met inbegrip van de 
jaren gepresteerd bij één van de deelgemeenten, voor de gemeentefusies); 
- van onberispelijk gedrag zijn, dit wil zeggen het ontbreken van een zware strafrechtelijke veroordeling dan wel 

het bestaan van een zware tuchtstraf. 
De aftredende schepen moet: 
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- gedurende ten minste 6 jaar in het college van burgemeester en schepenen van Herk-de-Stad zitting 
hebben gehad (met inbegrip van de jaren gepresteerd bij één van de deelgemeenten, voor de 
gemeentefusies); 

- van onberispelijk gedrag zijn, dit wil zeggen het ontbreken van een zware strafrechtelijke 
veroordeling dan wel het bestaan van een zware tuchtstraf. 

 

Artikel 2. 
De eretitel van eregemeenteraadslid kan bij de gemeenteraad worden aangevraagd door : 
1°   het betrokken gewezen gemeenteraadslid; 
2°   op vraag van een raadslid  met instemming van de betrokkene; 
3°   door de rechtsopvolgers van de mandataris, in het geval de betrokkene reeds overleden is, of door een 
raadslid, met de instemming van de rechtsopvolgers. 
 
Artikel 3. 
De eretitel van ereschepen kan bij de gemeenteraad worden aangevraagd door : 
1°   de betrokken gewezen schepen; 
2°   op vraag van een raadslid, het college van burgemeester en schepenen, een schepen of de burgemeester met 
instemming van de betrokkene; 
3°   door de rechtsopvolgers van de mandataris, in het geval de betrokkene reeds overleden is, of door een raadslid 
of een schepen, met de instemming van de rechtsopvolgers. 
 
Artikel 4. 
De ambtstermijnen zoals vermeld in artikel 1 hoeven niet aaneensluitend te zijn. 
 
Artikel 5. 
Het verzoek tot verlening van een eretitel wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad. 
 
Behalve in geval van toepassing van artikel 2, 3°  en 3, 3° wordt bij het verzoek een verklaring op eer gevoegd 
waarbij de betrokkene verklaart dat hij voldoet aan de toekenningsvoorwaarden vermeld in artikel 1. 
 
Artikel 6. 
De personen, die nog een mandaat bekleden bij de gemeente of bij het OCMW te Herk-de-Stad 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 vertoonde na het toekennen van de ambtstitel of wanneer er alsnog zware feiten 
aan het licht zouden komen die dateren van voor de toekenning. 
 
Artikel 7. 
De eretitel van het ambt van gemeenteraadslid of schepen wordt toegekend door de gemeenteraad, in geheime 
stemming, tijdens de zitting met gesloten deuren. 
 
Artikel 8. 
Dit reglement vervangt het reglement toekenning eretitel voor het ambt van gemeenteraadslid, goedgekeurd bij 
raadsbesluit van 13 februari 2012. 
 
Artikel 9. 
Onderhavig raadbesluit in toepassing van artikel 248 tot en met 261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, 
zoals gewijzigd, mee te delen aan de Heer provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter 
kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan het secretariaat. 
 
 
 
NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
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In opdracht: 
 
De Secretaris,                                     De Voorzitter,   
W.g. Creten N.                                W.g. Laenen M. 
 

 
 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: Herk-de-Stad, 14 februari 2017. 
In opdracht: 
 
 
 
 
 
De Secretaris,          De Voorzitter, 
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