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Reglement inzake het toekennen van ere-titel aan schepenen. 

Regelgeving 
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 148. 

Feiten, context en argumentatie 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het ontwerp van reglement betreffende 
het toekennen van de eretitels aan schepenen goed te keuren. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1: Dit reglement bepaalt de wijze waarop eretitels worden toegekend aan de schepenen. Een 
eretitel is een onderscheiding tot beloning van een langdurige en eervolle loopbaan voor een 
schepen. 
Artikel 2: De eretitel mag niet gevoerd worden als de betrokkene nog enig politiek ambt uitvoert in 
de gemeente aan wie de eretitel wordt gevraagd of het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn dat die gemeente bedient, noch wanneer hij door die gemeente of het OCMW die de 
gemeente bedient bezoldigd wordt. 
De schepen van rechtswege heeft de keuze tussen de eretitel van ereschepen van rechtswege of de 
eretitel van erevoorzitter van het OCMW. Beide titels kunnen niet samen gevoerd worden. 
Artikel 3: Om de eretitel te kunnen aanvragen moet een mandataris voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 
1° gedurende 10 jaar effectief het mandaat van schepen te hebben bekleed in de gemeente Brakel; 
2° of gedurende 12 jaar het ambt van raadslid te hebben bekleed waarvan 6 jaar als schepen. 
De jaren die een betrokkene zetelde als lid van de deputatie, burgemeester of voorzitter van het 
OCMW kunnen worden meegeteld voor de vereiste anciënniteit. 
Voor de berekening van de vereiste mandaatjaren worden de periodes van wettelijke verhindering 
meegerekend. 
Om een titel van ereschepen te kunnen dragen moet daarenboven de mandataris van onberispelijk 
gedrag zijn, dit wil zeggen geen strafrechtelijke of tuchtrechtelijke veroordelingen te hebben 
opgelopen. 



Artikel 4: §1 De eretitel wordt door de gemeenteraad toegekend op aanvraag, en kan ook postuum 
worden verleend. 
§2 De aanvraag wordt schriftelijk bij de voorzitter van de gemeenteraad ingediend, hetzij: 
1)      Door de betrokken mandataris; 
2)      Door de rechtsopvolgers van de mandataris, na diens overlijden. 
Bij de aanvraag moet een uittreksel uit het strafregister (model 1) worden toegevoegd door de 
aanvrager(s) van de eretitel. 
De voorzitter van de gemeenteraad onderzoekt de ontvankelijkheid van de aanvraag. 
Artikel 5: De gemeenteraad kan beslissen om de titel van ereschepen te ontnemen wanneer de 
betrokkene een strafrechtelijke of tuchtrechtelijke veroordeling oploopt. 
Artikel 6: Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2019. 
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