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PROVINCIALE OVERHEID 

 

Provincieraadsbesluit van 23 mei 2019 in verband met 

de goedkeuring van de wijziging van het reglement houdende 

toekenning van eretitels aan gewezen provincieraadsleden,  

gewezen leden van het vast bureau en gewezen gedeputeerden. 

 

 

De provincieraad van Antwerpen, 

 

Gelet op artikel 17, §5 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet; 

 

Gelet op artikel 67 van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van het vast bureau, 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

Het reglement houdende toekenning van eretitels aan gewezen provincieraadsleden, 

gewezen leden van het vast bureau en gewezen gedeputeerden wordt als volgt 

vastgesteld: 

 

 

REGLEMENT OVER DE TOEKENNING VAN DE ERETITEL VAN HUN AMBT AAN 

GEWEZEN PROVINCIERAADSLEDEN, AAN GEWEZEN LEDEN VAN HET VAST 

BUREAU VAN DE PROVINCIERAAD EN AAN GEWEZEN LEDEN VAN DE DEPUTATIE 

(zoals gewijzigd in de provincieraad van 23 mei 2019) 

Artikel 1: 

De titel van ereprovincieraadslid van Antwerpen kan door de provincieraad worden 

verleend aan de gewezen provincieraadsleden die hun mandaat in de provincie Antwerpen 

gedurende minstens 12 jaar – al dan niet aaneengesloten - hebben uitgeoefend, met dien 

verstande dat de duur van de bij het vast bureau van de provincieraad en/of als 

gedeputeerde vervulde functies dubbel geteld worden. 

 

De belanghebbende moet bij de voorzitter van de provincieraad een schriftelijke aanvraag 

indienen om de eretitel van het ambt te mogen voeren en moet op het ogenblik van de 

aanvraag over al zijn politieke rechten beschikken en van onberispelijk gedrag zijn. Het 

vast bureau beoordeelt de laatstgenoemde voorwaarde en legt een voorstel aan de raad 

voor. 

 

Artikel 2: 

De titel van erevoorzitter van de provincieraad van Antwerpen kan door de provincieraad 

worden verleend aan de gewezen voorzitters van de provincieraad die hun mandaat in de 

provincie Antwerpen gedurende minstens 6 jaar aaneengesloten hebben uitgeoefend en 

die tevens voldoen aan de toekenningsvoorwaarden voor de titel van ereprovincieraadslid 

van Antwerpen. 

 

De belanghebbende moet bij de voorzitter van de provincieraad een schriftelijke aanvraag 

indienen om de eretitel van het ambt te mogen voeren en moet op het ogenblik van de 

aanvraag over al zijn politieke rechten beschikken en van onberispelijk gedrag zijn. Het 
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vast bureau beoordeelt de laatstgenoemde voorwaarde en legt een voorstel aan de raad 

voor.  

 

Artikel 3: 

De titel van ere-ondervoorzitter van de provincieraad van Antwerpen kan door de 

provincieraad worden verleend aan de gewezen ondervoorzitters die hun mandaat in de 

provincie Antwerpen gedurende minstens 6 jaar aaneengesloten hebben uitgeoefend en 

die tevens voldoen aan de toekenningsvoorwaarden voor de titel van ereprovincieraadslid 

van Antwerpen. 

 

De belanghebbende moet bij de voorzitter van de provincieraad een schriftelijke aanvraag 

indienen om de eretitel van het ambt te mogen voeren en moet op het ogenblik van de 

aanvraag over al zijn politieke rechten beschikken en van onberispelijk gedrag zijn. Het 

vast bureau beoordeelt de laatstgenoemde voorwaarde en legt een voorstel aan de raad 

voor. 

 

Artikel 4: 

De titel van ere- gedeputeerde van Antwerpen kan door de provincieraad worden verleend 

aan de gewezen gedeputeerden die hun mandaat in de provincie Antwerpen gedurende 

een legislatuur of ten minste 6 jaar aaneengesloten hebben uitgeoefend. 

 

De belanghebbende moet bij de voorzitter van de provincieraad een schriftelijke aanvraag 

indienen om de eretitel van het ambt te mogen voeren en moet op het ogenblik van de 

aanvraag over al zijn politieke rechten beschikken en van onberispelijk gedrag zijn. Het 

vast bureau beoordeelt de laatstgenoemde voorwaarde en legt een voorstel aan de raad 

voor. 

 

Artikel 5: 

Indien een gewezen lid in aanmerking komt voor verschillende eretitels, kunnen deze 

gecumuleerd worden. 

 

 

Goedgekeurd door de provincieraad van Antwerpen in vergadering van 23 mei 2019. 
 

In opdracht: 
 

De provinciegriffier, De voorzitter, 

(w.g.) Danny Toelen (w.g.) Kris Geysen 

 

 


