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gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 25 januari 2021

Secretarie

8 2021_GR_00008 Wijziging reglement inzake het toekennen van 
eretitels  - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Piet Delrue, Voorzitter gemeenteraad; de heer Kris Declercq; mevrouw Nathalie 
Muylle; mevrouw Griet Coppé; de heer José Debels; de heer Marc Vanwalleghem; de 
heer Dirk Lievens; de heer Bart Wenes; de heer Tom Vandenkendelaere; mevrouw Ria 
Vanzieleghem; de heer Geert Huyghe; de heer Stefaan Van Coillie; mevrouw Caroline 
Martens; mevrouw Rina Arteel; mevrouw Mieke Vanbrussel; de heer Matthijs Samyn; de 
heer Francis Debruyne; mevrouw Liselot De Decker; mevrouw Michèle Hostekint; de heer 
Henk Kindt; de heer Gerdi Casier; de heer Steven Dewitte; de heer Filip Deforche; de 
heer Immanuel De Reuse; de heer Cyriel Ameye; de heer Peter Claeys; mevrouw 
Jeaninne Vandenabeele; mevrouw Siska Rommel; de heer Frederik Declercq; de heer 
Brecht Vermeulen; de heer Bart De Meulenaer; mevrouw Lieve Lombaert; mevrouw 
Justine Pillaert; de heer Bert Wouters; de heer Dieter Carron; mevrouw Margot Wybo; de 
heer Eddy Demeersseman; de heer Koenraad Cracco; de heer Sander Braeye; de heer 
Geert Sintobin, Algemeen directeur

Beschrijving
Regelgeving bevoegd orgaan
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
Artikelen 17 §4, 148, 537 en 547 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. Reglement inzake het toekennen van eretitels, goedgekeurd 25 maart 2019
2. 20200928 Verslag overleg fractieleiders
3. Reglement inzake het toekennen van eretitels - met aanduiding van de 

wijzigingen
4. Reglement inzake het toekennen van eretitels-def

Context en argumentatie
Teneinde mandatarissen te honoreren voor hun verdienstelijke bijdrage aan de werking 
van de bestuursorganen, kunnen eretitels en aanverwante blijken van erkentelijkheid, 
toegekend worden. Voor zover de toekenning tot de bevoegdheid van de Stad behoort, 
wordt dit geregeld middels het door de gemeenteraad, in zitting van 25 maart 2019, 
vastgestelde reglement.
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In het fractieleidersoverleg van 28 september 2020 werd afgesproken om het reglement 
aan te passen zodat voor wat betreft de zittende en uittredende raadsleden de aanvraag 
van de eretitel zal gebeuren op initiatief van de Stad zelf.

Voor de in aanmerking komende personen die per 1 januari 2021 en later een mandaat 
bekleden, zal de Stad het initiatief nemen om het verzoek te richten tot de voorzitter. In 
dit geval zal steeds een instemmingsverklaring van de betrokkene gevraagd worden. Het 
reglement wordt in die zin aangepast.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
niet van toepassing

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met algemene stemmen

Artikel 1
De wijziging aan het reglement inzake het toekennen van eretitels wordt vastgesteld 
zoals in bijlage gevoegd.

Aldus gedaan in open zitting van 25 januari 2021

Namens de gemeenteraad

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Piet Delrue
Voorzitter gemeenteraad



Reglement inzake het toekennen van eretitels 

 

Teneinde mandatarissen te honoreren voor hun verdienstelijke bijdrage aan de werking van de 

bestuursorganen, kunnen eretitels en aanverwante blijken van erkentelijkheid, toegekend worden. 

Voor zover de toekenning tot de stedelijke bevoegdheid behoort, wordt dit geregeld middels 

onderhavig reglement. 

 

Artikel 1 – Ere-burgemeester en ere-voorzitter van de raad 

Het toekennen van de titel van ere-burgemeester en ere-voorzitter van de raad valt onder de 

bevoegdheid van de Vlaamse overheid en wordt aldus geregeld middels de voorwaarden zoals 

bepaald door de Vlaamse overheid. 

 

Artikel 2 – Ere-schepen 

De titel van ere-schepen wordt toegekend aan de aftredende schepenen die voldoen aan volgende 

cumulatieve voorwaarden: 

- Minstens 12 jaar een uitvoerend mandaat (schepen/lid vast bureau/burgemeester) hebben 

bekleed; 

- Een onberispelijk gedrag hebben gehad. 

 

Artikel 3- Ere-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst 

De titel van ere-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt toegekend aan een 

aftredend voorzitter die voldoet aan volgende cumulatieve voorwaarden: 

- Minstens 12 jaar de functie van voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst 

hebben bekleed. Jaren als voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn in de 

constellatie zoals deze bestond onder het vroegere gemeentedecreet worden gelijkgesteld 

met jaren als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

- Een onberispelijk gedrag gehad hebben. 

 

In voorkomend geval dient de persoon in kwestie de keuze te maken tussen de titel van ere-schepen 

en ere-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

Artikel 3 – Ere-raadslid 

De titel van ere-raadslid en ere-lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt toegekend 

aan een aftredend raadslid/lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst dat voldoet aan 

volgende cumulatieve voorwaarden: 

- Minstens 12 jaar gezeteld hebben in de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn/ 

bijzonder comité voor de sociale dienst.  
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De jaren als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst en de jaren als lid van de 

gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn worden in voorkomend geval opgeteld. 

De jaren als lid van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn worden in 

voorkomend geval enkel opgeteld voor de jaren voor 2019. 

 

- Een onberispelijk gedrag gehad hebben. 

Personen die zowel raadslid als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst geweest zijn, 

maken de keuze tussen de titels ‘ere-raadslid’ en ‘ere-lid van het bijzonder comité voor de sociale 

dienst’. 

 

Artikel 4 – Bekomen en voeren van de titel 

De persoon, die overeenkomstig voorgaande artikelen in aanmerking komt voor een eretitel richt 

hiertoe een verzoek tot de voorzitter van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn met 

vermelding van het aantal relevante jaren en een getuigschrift van goed zedelijk gedrag.  

Voor de in aanmerking komende personen die per 1 januari 2021 en later een mandaat bekleden, zal 

de Stad/OCMW het initiatief nemen om het verzoek te richten tot de voorzitter. In dit geval zal 

steeds een instemmingsverklaring van de betrokkene gevraagd worden. 

De voorzitter onderzoekt of de aanvraag in overeenstemming is met het reglement waarna de 

gemeenteraad, respectievelijk de raad voor maatschappelijk welzijn, akte neemt van het toekennen 

van de titel. 

Hierna is de persoon in kwestie gerechtigd de eretitel te voeren. 

Voor personen die voor diverse titels in aanmerking komen, prevaleert de titel verbonden aan een 

uitvoerend mandaat (bv. ere-schepen) boven de titel verbonden aan een mandaat verbonden aan 

het zetelen in raad of comité. 

Voorgaande procedure is niet van toepassing op de titel van ere-burgemeester en ere-voorzitter van 

de raad gezien dit een Vlaamse bevoegdheid is. 

 

Artikel 5 - Aanhorigheden 

Iedere mandataris die overeenkomstig onderhavig reglement een eretitel bekomt, zal vanwege de 

stad een passende attentie ontvangen. 

Personen die, niettegenstaande zij niet voldoende aantal jaren hebben volbracht in een lokaal 

mandaat, een uitvoerend  mandaat hebben ingevuld op een bovenlokaal niveau (minister – 

staatssecretaris- gedeputeerde ) - en de belangen van de stad hebben behartigd, komen evenzeer in 

aanmerking voor de passende attentie in zoverre de jaren gecumuleerd ook minstens 12 jaar 

bedragen. 

In voorkomend geval kan de attentie ook postuum worden overhandigd aan de erfgenamen van de 

in aanmerking komende personen. 

 

Artikel 6 – Inwerkingtreding 
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Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk 

welzijn. 

Dit reglement heft alle bestaande lokale reglementering op met betrekking tot eretekens en 

aanhorigheden (o.a. deel uit huishoudelijk reglement en reglement op toekennen ‘ets stad 

Roeselare). 
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