
 
 
Gemeentelijk reglement inzake voorwaarden en procedure tot toekenning 
van een eretitel aan schepenen, gemeenteraadsvoorzitters en 
gemeenteraadsleden  
Goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 augustus 2021 
  
De gemeenteraad keurt het reglement tot het vaststellen van de voorwaarden en de procedure tot het 
toekennen van een eretitel aan schepenen, gemeenteraadsvoorzitters en gemeenteraadsleden goed. 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het reglement tot het vaststellen van de voorwaarden en de procedure tot het 
toekennen van een eretitel aan schepenen, gemeenteraadsvoorzitters en gemeenteraadsleden goed, 
zoals vastgelegd in volgende artikels. 
 
Artikel 2 
Een aftredend of een reeds afgetreden schepen of gemeenteraadsvoorzitter, die zijn mandaat gedurende 
ten minste negen jaar in de gemeente Lummen heeft uitgeoefend en wiens gedrag onberispelijk is 
geweest, kan door de gemeenteraad tot het voeren van de eretitel van zijn mandaat worden gemachtigd. 
Voor die berekening worden de maanden waarin de schepen of voorzitter werd aangesteld en zijn 
mandaat stopzette, ongeacht de exacte start- of einddatum, als volledige maanden meegeteld. De 
legislatuur 2018-2024 die eindigt op 30/11/2024 wordt meegeteld voor 6 volledige jaren. 
 
Artikel 3 
Een aftredend of een reeds afgetreden gemeenteraadslid, die zijn mandaat gedurende ten minste twaalf 
jaar in de gemeente Lummen heeft uitgeoefend en wiens gedrag onberispelijk is geweest, kan door de 
gemeenteraad tot het voeren van de eretitel van zijn mandaat worden gemachtigd. Voor die berekening 
worden de maanden waarin het raadslid werd aangesteld en zijn mandaat stopzette, ongeacht de exacte 
start- of einddatum, als volledige maanden meegeteld. De legislatuur 2018-2024 die eindigt op 
30/11/2024 wordt meegeteld voor 6 volledige jaren. 
 
Artikel 4  
Voor de toepassing van artikels 2 en 3 wordt verstaan onder onberispelijk gedrag: het ontbreken van een 
strafrechtelijke veroordeling, een tuchtstraf of andere erg onterende feitelijkheden. 
 
Artikel 5 
Het gemeentebestuur organiseert bij alle levende oud-schepenen, -voorzitters en -gemeenteraadsleden 
die voor een eretitel in aanmerking komen de bekendmaking van dit reglement.  
De machtiging kan verleend worden op verzoek van de/het aftredende of reeds afgetreden 
schepen/voorzitter/gemeenteraadslid.  
Het verzoek tot verlening van de eretitel van schepen, gemeenteraadsvoorzitter of gemeenteraadslid 
moet vergezeld zijn van een uittreksel uit het strafregister dat ten vroegste één maand voor de datum van 
indiening van het verzoek tot verlening van de eretitel werd opgemaakt. 
De aanvraag dient tevens de vermelding te bevatten van de periodes tijdens dewelke de aanvrager deel 
uitmaakte van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad van de gemeente 
Lummen. 
 
 
 
 



Artikel 6 
Onder de vermelde voorwaarden kan aan de/het schepen/voorzitter/gemeenteraadslid postuum een 
eretitel worden verleend. Het verzoek hiertoe kan door de rechtsopvolgers van de/het 
schepen/voorzitter/gemeenteraadslid of door de gemeenteraad, met schriftelijke instemming van de 
rechtsopvolgers, worden ingediend. 
 
Artikel 7 
Het verzoek tot verlening van een eretitel wordt door de betrokkene schriftelijk ingediend bij het college 
van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt of de aanvraag 
voldoet aan de voorwaarden van dit reglement. 
 
Artikel 8 
De eretitel van het ambt van schepen mag niet worden gevoerd: 
1° gedurende de periode dat één van die mandaten werkelijk wordt uitgeoefend; 
2° door een door een provincie, gemeente of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
bezoldigde persoon.  
 
Artikel 9 
De gemeenteraad beslist in openbare zitting en bij geheime stemming over het al dan niet toekennen van 
de eretitel. De beslissing wordt genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. 
 
Artikel 10 
De gemeenteraad kan de eretitel intrekken. Zij kan dit alleszins doen als na toekenning van de eretitel 
blijkt dat de betrokkene niet voldoet aan de toekenningsvoorwaarden in onderhavig reglement of als de 
drager van de eretitel een strafrechtelijke veroordeling of tuchtstraf oploopt, dan wel welonterende 
feitelijkheden begaat. 
 
Artikel 11 
Dit reglement blijft geldig tot andersluidende gemeenteraadsbeslissing. 


