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Reglement 

 

Reglement toekenning eretitels 

Vastgesteld door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op 27 november 2019 
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 28 november 2019 

 

Gezamenlijk reglement van het gemeente- en OCMW-bestuur Maldegem voor het 

toekennen van eretitels 

 

Artikel 1: 

§1 - De gemeenteraad, respectievelijk raad voor maatschappelijk welzijn kan de titel van 

ereschepen van de gemeente Maldegem, respectievelijk erelid van het vast bureau van het 

OCMW Maldegem toekennen onder de volgende voorwaarden: 

• De kandidaat dient gedurende ten minste 18 jaar in de gemeente Maldegem het mandaat van 

schepen, respectievelijk lid van het vast bureau te hebben uitgeoefend. 

• De kandidaat moet van onberispelijk gedrag zijn geweest, zowel tijdens zijn mandaten als 

daarbuiten.  Onder onberispelijk gedrag wordt verstaan: het ontbreken van een zware 

strafrechtelijke veroordeling dan wel een zware tuchtstraf of het niet bestaan van andere erg 

onterende feitelijkheden. 

• De kandidaat moet de voorzitter van de raad schriftelijk verzoeken tot het verlenen van de 

eretitel en in het bezit te stellen van de nodige attesten en stukken, te weten: 

◦ vermelding van de perioden waarin het ambt werd uitgeoefend en eventueel de reden 

waarom de wettelijke duur van het mandaat werd ingekort; 

◦ een uittreksel uit het strafregister dat niet langer dan één maand voor de datum van de 

machtiging door de gemeenteraad mag opgemaakt zijn; 

◦ de vermelding van de tuchtmaatregelen waarvan de betrokkene eventueel het voorwerp is 

geweest, volgens inlichtingen die verstrekt zijn door de bevoegde administratieve 

overheden. 

§2 - De titel mag niet worden gevoerd: 

• als na de toekenning van de eretitel de mandataris, vermeld in het besluit, een zware 

strafrechtelijke veroordeling of een zware tuchtstraf oploopt of erg onterende feitelijkheden 

begaat, kan de eretitel door de gemeenteraad, respectievelijk de raad voor maatschappelijk 

welzijn ingetrokken worden. 

◦ gedurende de tijd dat een gemeentelijk mandaat wordt uitgeoefend (burgemeester, 

schepen, lid van het vast bureau van het OCMW, voorzitter van het bijzonder comité voor 

de sociale dienst van het OCMW, gemeenteraadslid of lid van de raad voor maatschappelijk 

welzijn).  

◦ gedurende de tijd dat een openbaar mandaat van lid van het federaal parlement, lid van 

het Vlaams Parlement, lid van de provincieraad of bestendige deputatie wordt uitgeoefend. 

◦ door een door een provincie, gemeente of OCMW bezoldigde persoon. 
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Artikel 2: 

§1 - De gemeenteraad, respectievelijk raad voor maatschappelijk welzijn kan de titel van 

eregemeenteraadslid van de gemeente Maldegem, respectievelijk erelid van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van het OCMW Maldegem toekennen onder de volgende voorwaarden: 

• De kandidaat dient gedurende ten minste 18 jaar het ambt van gemeenteraadslid of lid van de 

raad voor maatschappelijk welzijn in de gemeente Maldegem uitgeoefend hebben, waarvan 

minstens 6 jaar ononderbroken. De eretitel kan ook toegekend worden indien men het ambt 

van lid van de gemeenteraad van de gemeente Maldegem, respectievelijk lid van de raad voor 

maatschappelijk welzijn, aangevuld met de niet gelijklopende duur van het ambt van lid van 

de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Maldegem, respectievelijk gemeenteraad  

gedurende ten minste 18 jaar in de gemeente Maldegem heeft uitgeoefend, op voorwaarde 

dat van deze periode meer dan de helft werd uitgeoefend als lid van de gemeenteraad, 

respectievelijk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn.  

• De kandidaat moet van onberispelijk gedrag zijn geweest, zowel tijdens zijn mandaten als 

daarbuiten.  Onder onberispelijk gedrag wordt verstaan: het ontbreken van een zware 

strafrechtelijke veroordeling dan wel een zware tuchtstraf of het niet bestaan van andere erg 

onterende feitelijkheden. 

• De kandidaat moet de voorzitter van de raad schriftelijk verzoeken tot het verlenen van de 

eretitel en in het bezit te stellen van de nodige attesten en stukken, te weten: 

◦ vermelding van de perioden waarin het ambt werd uitgeoefend en eventueel de reden 

waarom de wettelijke duur van het mandaat werd ingekort; 

◦ een uittreksel uit het strafregister dat niet langer dan één maand voor de datum van de 

machtiging door de gemeenteraad mag opgemaakt zijn; 

◦ de vermelding van de tuchtmaatregelen waarvan de betrokkene eventueel het voorwerp is 

geweest, volgens inlichtingen die verstrekt zijn door de bevoegde administratieve 

overheden. 

§2 - De titel mag niet worden gevoerd: 

• als na de toekenning van de eretitel de mandataris, vermeld in het besluit, een zware 

strafrechtelijke veroordeling of een zware tuchtstraf oploopt of erg onterende feitelijkheden 

begaat, kan de eretitel door de gemeenteraad, respectievelijk de raad voor maatschappelijk 

welzijn ingetrokken worden. 

◦ gedurende de tijd dat een gemeentelijk mandaat wordt uitgeoefend (burgemeester, 

schepen, lid van het vast bureau van het OCMW, voorzitter van het bijzonder comité voor 

de sociale dienst van het OCMW, gemeenteraadslid of lid van de raad voor maatschappelijk 

welzijn).  

◦ gedurende de tijd dat een openbaar mandaat van lid van het federaal parlement, lid van 

het Vlaams Parlement, lid van de provincieraad of bestendige deputatie wordt uitgeoefend. 

◦ door een door een provincie, gemeente of OCMW bezoldigde persoon. 

 


