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Aanwezig: Dorien Cuylaerts, voorzitter wnd. 

Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Schepenen 
Eric Vermeiren, Renilde Willemse, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, 
Stefan Maes, Diede Van Dun, Bart Van De Mierop, An Wouters, Zoë 
Wouters, Lutgarda Backx, Kevin Druyts, Beate Hofkens, Peter 
Janssens, Aline Maes, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: Wim De Visscher, Voorzitter 

Afwezig:  

 
De Gemeenteraad, openbare zitting 
 
4. Betreft: GR/2019/020 - Reglement toekenning eretitels aan gewezen mandatarissen. 

Aanpassing. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 29 april 2013 houdende goedkeuring van het 
gemeentelijk reglement tot toekenning van eretitels aan mandatarissen; 
Gelet op het voorstel om art. 2.1. aan te passen en te schrappen dat de aanvraag kan uitgaan 
van 'de gemeenteraad, zij het met instemming van de betrokkene'; 
Overwegende dat dit reglement momenteel bepaalt dat wanneer een gewezen mandataris 
opnieuw een mandaat opneemt de eretitel komt te vervallen; 
Gelet op het voorstel om art. 3.2. van dit reglement aan te passen zodat de eretitel niet komt te 
vervallen tijdens de opname van een nieuw mandaat maar dat de titel tijdelijk niet mag gevoerd 
worden; 
Gelet op het voorstel om het reglement aan te vullen met de toekenning van een eretitel aan de 
voorzitter van de gemeenteraad; 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op het amendement vanwege raadslid Van Nyen, dat ertoe strekt om in het ontwerp van 
reglement aan punt 1.3 naar analogie van punt 1.2 als toekenningsvoorwaarde toe te voegen: 
‘..... of gedurende ten minste 6 jaar het mandaat van voorzitter hebben bekleed en ten minste 
12 jaar, voor of na het ambt als voorzitter, een mandaat als gemeenteraadslid hebben bekleed 
in de gemeente Rijkevorsel.’ 
Gelet op de stemming over het aldus geamendeerde reglement, hetwelk met eenparigheid van 
stemmen wordt goedgekeurd, waardoor de stemming over de hoofdvraag conform het 
huishoudelijk reglement niet meer aan de orde is; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Het gemeentelijk reglement inzake het toekennen van eretitels wordt vanaf heden goedgekeurd 
als volgt: 
1. Voorwaarden voor het toekennen van een eretitel 
1.1. Om een eretitel van ere-gemeenteraadslid toegekend te krijgen, moet het gewezen 
gemeenteraadslid: 
-         gedurende ten minste 18 jaar in de gemeenteraad van de gemeente Rijkevorsel zitting 
hebben gehad; 
-         van onberispelijk gedrag zijn. 
1.2. Om een eretitel van ere-schepen toegekend te krijgen, moet de gewezen schepen: 
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-         gedurende ten minste 10 jaar in het college van burgemeester en schepenen van de 
gemeente Rijkevorsel zitting hebben gehad of gedurende ten minste 6 jaar in het college van 
burgemeester en schepenen zitting hebben gehad en ten minste 12 jaar, voor of na het ambt als 
schepen, een mandaat als gemeenteraadslid hebben bekleed in de gemeente Rijkevorsel; 
-         van onberispelijk gedrag zijn. 
1.3. Om de titel van ere-voorzitter van de gemeenteraad toegekend te krijgen, moet de 
gewezen voorzitter: 
-         gedurende ten minste 10 jaar in de gemeenteraad van de gemeente Rijkevorsel het 
mandaat van voorzitter hebben bekleed of gedurende ten minste 6 jaar het mandaat van 
voorzitter hebben bekleed en ten minste 12 jaar, voor of na het ambt als voorzitter, een 
mandaat als gemeenteraadslid hebben bekleed in de gemeente Rijkevorsel. 
-         van onberispelijk gedrag zijn.                                 
1.4. Onder onberispelijk gedrag dient te worden verstaan: het ontbreken van een zware 
strafrechtelijke veroordeling, te weten voor een wanbedrijf of misdaad in de zin van het 
Strafwetboek, dan wel een zware tuchtstraf of het niet bestaan van andere erge onterende 
feitelijkheden. De raad oordeelt hierover. 
2. Aanvraag voor het toekennen van een eretitel 
2.1. De aanvraag tot het bekomen van een eretitel kan uitgaan van: 
-         De betrokkene; 
-         Door de rechtsopvolgers van de mandataris in geval de betrokkene reeds overleden is; 
2.2. De aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend bij de algemeen directeur. 
2.3. Elke aanvraag dient volgende gegevens en documenten te bevatten: 
-         Een uittreksel uit het strafregister model 1 dat niet mag zijn opgemaakt meer dan één 
maand voor de datum van indiening van de aanvraag; 
-         Een vermelding van de perioden tijdens dewelke de betrokkene deel uitmaakte van de 
gemeenteraad en/of van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
Rijkevorsel; 
2.4. De aanvraag wordt uiterlijk binnen de 3 maanden na ontvangst aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 
3. Bijkomende bepalingen 
3.1. De personen die nog personeelslid zijn bij de gemeente of bij het OCMW van Rijkevorsel, 
mogen deze eretitel niet voeren. 
3.2. Indien een gewezen raadslid of gewezen schepen, na de toekenning van de eretitel, 
opnieuw een mandaat opneemt voor de gemeente of een mandaat opneemt voor het OCMW van 
Rijkevorsel, mag betrokkene deze eretitel niet voeren tijdens de duur van het mandaat. 
3.3. Aan de machtiging tot het voeren van de titel van ere-gemeenteraadslid of ere-schepen zijn 
geen voordelen verbonden. De betrokkenen worden wel uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente. 
3.4. Als na de toekenning van de eretitel de betrokkene een zware strafrechtelijke veroordeling, 
te weten voor een wanbedrijf of misdaad in de zin van het Strafwetboek, dan wel een zware 
tuchtstraf of andere erge onterende feitelijkheden begaat, kan de gemeenteraad de eretitel 
intrekken. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
De Algemeen directeur    De voorzitter wnd., 
(wg.) Bart Adams    (wg.) Dorien Cuylaerts  
 Voor eensluidend uittreksel: 
Op bevel : 
De Algemeen directeur,    De voorzitter wnd., 
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