
 

 

Reglement voor toekenning van de eretitel  

aan voorzitter en leden van het bijzonder 

comité voor de sociale dienst 
 

Artikel 1.  

Het toekennen van de titel van erevoorzitter van de raad valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse 

overheid en wordt geregeld volgens de voorwaarden zoals bepaald door de Vlaamse overheid. 

Artikel 2.  

De titel van erevoorzitter of erelid kan enkel na afloop van het mandaat als voorzitter of lid aan de 

raad voor maatschappelijk welzijn worden aangevraagd door: 

1. de voorzitter of het lid wiens mandaat beëindigd werd 

2. het vast bureau met instemming van de oud-mandataris 

3. de rechtsopvolgers van de mandataris in geval van overlijden 

Artikel 3.  

§1. Om de titel van erelid van het bijzonder comité voor de sociale dienst te krijgen moet het 

aftredend raadslid: 

1. gedurende ten minste 12 jaar in het bijzonder comité voor de sociale dienst van de 

gemeente Berlaar hebben gezeteld 

2. van onberispelijk gedrag zijn 

§2. Om de titel van erevoorzitter te krijgen moet de aftredend voorzitter: 

1. gedurende ten minste 6 jaar de functie van voorzitter van het bijzonder comité voor de 

sociale dienst bij de gemeente Berlaar uitgeoefend hebben 

2. van onberispelijk gedrag zijn 

Artikel 4. 

De ambtstermijnen zoals vermeld in artikel 3 hoeven niet aaneensluitend te zijn. 

Artikel 5. 

Onder onberispelijk gedrag zoals vermeld in artikel 3 wordt verstaan het ontbreken van een zware 

strafrechtelijke veroordeling, een zware tuchtstraf of andere erg onterende feitelijkheden. 

Artikel 6. 



Het schriftelijk verzoek wordt gericht aan de algemeen directeur, vergezeld van een uittreksel uit het 

strafregister. 

Artikel 7. 

De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor het toekennen van eretitels. De stemming 

gebeurt in geheime zitting. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt de beslissing bij eenvoudige 

meerderheid van de stemmen. 

Artikel 8. 

Eretitels kunnen niet samen gedragen worden. Na het bekomen van een hogere titel kan geen lagere 

titel meer toegekend worden. Wanneer de hogere titel wordt toegekend, mag de lagere titel niet 

meer worden gedragen. 

De titel van erevoorzitter heeft voorrang op de titel van erelid van het bijzonder comité voor de 

sociale dienst. Indien de mandataris voor meerdere titels in aanmerking zou komen, heeft de titel 

van eregemeenteraadslid voorrang op de titel van ere-OCMW-raadslid. 

Artikel 9. 

1. De titel van erevoorzitter of erelid van het bijzonder comité voor de sociale dienst mag niet 

gevoerd worden door personen die een mandaat bekleden bij de gemeente of het OCMW 

van Berlaar of er personeelslid zijn. 

2. De raad voor maatschappelijk welzijn kan de titel intrekken als de betrokkene een zware 

strafrechtelijke veroordeling of een tuchtstraf oploopt of erg onterende feitelijkheden 

begaat. Intrekking gebeurt bij geheime stemming. 

Artikel 10. 

Voorafgaand aan de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn die volgt op de zitting waarin de 

eretitel werd toegekend, krijgt de betrokken oud-mandataris een formele akte waarop de eretitel 

wordt vermeld.  

Artikel 11. 

De oud-mandataris met eretitel wordt toegevoegd aan de protocollijst van het lokaal bestuur. 

Dit reglement werd goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn op 20 oktober 2020. 

 

De algemeen directeur  De burgemeester 
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Anja Neels Walter Horemans 
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