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Onderwerp

Goedkeuring reglement inzake eretitels

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 17 § 4, artikel 73
en artikel 148 inzake het toekennen van eretitels aan ocmw-raadsleden, voorzitter en leden van het
bijzonder comité voor de sociale dienst door de OCMW-raad.
FEITELIJKE CONTEXT
De mandataris kan een eretitel toegekend krijgen als beloning voor de loopbaan.
De toekenning van een eretitel aan de burgemeesters is een bevoegdheid van de Vlaamse regering.
De toekenning van een eretitel aan raadsleden, schepenen en voorzitters en leden van het bijzonder
comité voor de sociale dienst daarentegen is een bevoegdheid voor het bestuur.
Het is de gemeenteraad en OCMW-raad die hiervoor de voorwaarden dienen vast te stellen.
MOTIVERING
Aangezien er in Bilzen hieromtrent nog geen reglement bestaat, is het wenselijk dat de OCMW-raad
de voorwaarden voor het toekennen van een dergelijke eretitel vastlegt in een algemeen reglement.
Daarenboven is het aangewezen een uniform reglement vast te leggen voor zowel stad als OCMW.
BESLISSING
Art. 1

De OCMW-raad keurt het navolgend reglement inzake het toekennen van eretitels goed.

Art. 2

De OCMW-raad is bevoegd voor het toekennen van de eretitel van hun ambt aan de
gewezen ocmw-raadsleden en de gewezen voorzitter en leden van het bijzonder comité
voor de sociale dienst onder de hieronder gestelde voorwaarden.

Art. 3

Ere-OCMW-raadslid
De titel van ere-OCMW-raadslid kan worden toegekend aan de rechthebbende die minstens
10 jaar lid is geweest van de OCMW-raad en waarbij het mandaat gestart is onder de
bepalingen van het OCMW-decreet.
De perioden van lidmaatschap van de gemeenteraad binnen hetzelfde bestuur, al dan niet
aansluitend voor of na het ambt van OCMW-raadslid, kunnen in voorkomend geval hiervoor
meegerekend worden, met dien verstande dat de periode van het mandaat van
lidmaatschap van de OCMW-raad het langst heeft geduurd. In het ander geval kan de titel
van eregemeenteraadslid aangevraagd worden via het specifiek reglement.
De raadsleden die pas lid van de OCMW-raad zijn geworden onder de bepalingen van het
Decreet over het Lokaal bestuur kunnen de titel van eregemeenteraadslid aanvragen via het
specifiek reglement.

Art. 4

Erevoorzitter van het OCMW/bijzonder comité voor de sociale dienst
De titel van erevoorzitter van het OCMW/BCSD kan worden toegekend aan de
rechthebbende die minstens 10 jaar dit ambt heeft bekleed.
Jaren als voorzitter van de OCMW-raad in de constellatie zoals deze bestond onder het
OCMW-decreet worden gelijkgesteld met jaren als voorzitter van het BCSD en tellen mee
voor de toekenning van deze eretitel.
De schepen van rechtswege (thans voorzitter BCSD, voorheen voorzitter van de OCMWraad) heeft de keuze tussen de titel van ereschepen of de titel van erevoorzitter van het
OCMW/BCSD. Beide eretitels kunnen niet samen gevoerd worden.

Art. 5

Erelid van het bijzonder comité voor de sociale dienst
De titel van erelid van het BCSD kan worden toegekend aan de rechthebbende die minstens
10 jaar lid is geweest van het BCSD.
Personen die zowel raadslid als lid van het BCSD geweest zijn, maken de keuze tussen de
titel van ereraadslid of erelid van het BCSD. Beide eretitels kunnen niet samen gevoerd
worden.

Art. 6

De eretitel kan postuum toegekend worden, met instemming of op verzoek van de
nabestaanden.

Art. 7

De eretitel wordt niet automatisch verleend.
De eretitel wordt verleend op vraag van de betrokkene of de nabestaanden van de
overleden mandataris.

Art. 8

Betrokkene dient van onberispelijk gedrag te zijn. Hieronder wordt verstaan het ontbreken
van een zware strafrechtelijke veroordeling dan wel een tuchtstraf of het niet bestaan van
andere erg onterende feitelijkheden. De gewezen mandataris moet uitdrukkelijk de toelating
geven aan de algemeen directeur om een bewijs van goed gedrag en zeden op te vragen.

Art. 9

De eretitel kan niet worden toegekend zolang de in aanmerking komende mandataris nog
een mandaat van burgemeester, schepen, raadslid of lid van het BCSD uitoefent.

Indien de eretitel reeds werd toegekend en de betrokkene opnieuw mandataris wordt mag
de eretitel niet gevoerd worden tijdens de uitoefening van het (nieuwe) mandaat.
Art. 10 Betrokkene dient bij de aanvraag of de toestemming een verklaring op eer te voegen waarbij
verklaard wordt dat hij voldoet aan bovenvermelde voorwaarden.
Art. 11 Aan de eretitel zijn geen financiële voorwaarden verbonden.
Art. 12 De eretitel wordt toegekend in openbare zitting van de OCMW-raad.
Art. 13 Als na de toekenning van de eretitel betrokkene een zware strafrechtelijke veroordeling dan
wel een zware tuchtstraf oploopt of erg onterende feitelijkheden begaat, kan de OCMW-raad
de eretitel intrekken in geheime zitting.
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