Reglement inzake het toekennen van eretitels aan schepenen van de gemeente Horebeke
Artikel 1. Doel
Dit reglement bepaalt de wijze waarop eretitels worden toegekend aan de gewezen schepenen van de
gemeente Horebeke.
De gemeenteraad is bevoegd voor het toekennen van deze eretitels.
Een eretitel is een onderscheiding tot beloning van een langdurige en eervolle loopbaan voor een
gewezen schepen van de gemeente. Aan de eretitel zijn geen financiële of materiële voordelen
verbonden.
Artikel 2. Toepassingsgebied
§1 De eretitel (ereschepen) kan slechts gevoerd worden na afloop van het betrokken mandaat.
§2 De eretitel mag niet gevoerd worden als de betrokkene nog enig politiek mandaat uitvoert in de
gemeente aan wie de eretitel wordt gevraagd of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
dat die gemeente bedient, noch wanneer hij of zij door die gemeente of het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn dat die gemeente bedient, bezoldigd wordt.
§3 De schepen van rechtswege heeft de keuze tussen de eretitel van ereschepen of de eretitel van
erevoorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Beide eretitels kunnen niet
samen gevoerd worden.
Artikel 3. Toekenningsvoorwaarden
§1 Voor de titel van ereschepen moet men gedurende ten minste 10 jaar effectief het mandaat van
schepen bekleed en uitgeoefend hebben in de gemeente Horebeke of gedurende ten minste 6 jaar
effectief het mandaat van schepen én 12 jaar effectief het mandaat van gemeenteraadslid uitgeoefend
hebben in de gemeente Horebeke. De jaren als schepen/uitvoerend mandataris tellen niet mee voor de
berekening van die 12 jaar.
§2 De anciënniteit vermeld in dit artikel mag onderbroken opgebouwd worden.
§3 De uitoefening van een mandaat in een gemeente die later samengevoegd wordt met andere
gemeenten of eraan wordt gehecht, wordt beschouwd als een ambt of mandaat, uitgeoefend in de
gemeente die de samengevoegde of de gehechte gemeenten bevat.
§4 Om een titel van ereschepen te kunnen dragen moet de mandataris van onberispelijk gedrag zijn, dit
wil zeggen geen strafrechtelijke of tuchtrechtelijke veroordelingen te hebben opgelopen.
Artikel 4. Aanvraagprocedure
§1 De aanvraag tot het verkrijgen van de eretitel kan uitgaan van:
- de betrokkene (gewezen mandataris);
- de rechtsopvolgers van de gewezen mandataris in geval van overlijden van de betrokkene;
- elk gemeenteraadslid of het college van burgemeester en schepenen mits toestemming van
betrokkene (of diens rechtsopvolgers in geval van overlijden van de betrokkene).
§2 De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen en
moet vergezeld gaan met een recent uittreksel van het strafregister (maximum drie maanden oud bij
aanvraag) en de schriftelijke toestemming van de betrokkene of diens rechtsopvolgers indien zij niet
zelf de aanvraag indienen.
§3. Het college van burgemeester en schepenen kan ook op eigen initiatief de procedure in gang zetten
en de benodigde stukken verzamelen, mits toestemming van betrokkene (of diens rechtsopvolgers).
§4 Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden
zoals bepaald in dit reglement en legt dit dossier dan voor aan de gemeenteraad.

