
 

  
 

 
  

  
 

  
      

      
    

     

     
     

 
       

   
  

   
  

  

     
   

  
     

  
     

 

     
  

Reglement provincie Vlaams-Brabant 
www.vlaamsbrabant.be 

Toekenning van de eretitel van hun ambts aan aangewezen provincieraadsleden, 
aan gewezen leden van het bureau van de provincieraad en aan gewezen leden 
van de deputatie: vaststelling van de toekenningsvoorwaarden. Voorstel 
ingediend namens bureau 

Besluit 1 
§ 1 - De titel van ereprovincieraadslid van Vlaams-Brabant kan door de provincieraad worden verleend 
aan de gewezen leden die hun mandaat in de provincie Brabant en/of de provincie Vlaams-Brabant 
gedurende minstens 10 jaar hebben uitgeoefend, met dien verstande dat de duur 
van de bij het bureau van de provincieraad en/of als gedeputeerde vervulde functies dubbel geteld 
worden. 

§ 2 - De belanghebbende dient bij de voorzitter van de provincieraad een schriftelijke aanvraag in te 
dienen om de eretitel van het ambt te mogen voeren en moet op het ogenblik van de aanvraag over zijn 
politieke rechten beschikken. 

Besluit 2 
§ 1 - De titel van erebureaulid van Vlaams-Brabant kan door de provincieraad worden verleend aan de 
gewezen leden van het bureau die gedurende minstens vijf jaar hun ambt hebben uitgeoefend 
en die tevens voldoen aan de toekenningsvoorwaarden voor de titel van ereprovincieraadslid van 
Vlaams-Brabant. 

§ 2 - Indien het gewezen lid van het bureau achtereenvolgens verschillende functies heeft vervuld in het 
bureau, wordt hem/haar de titel van de hoogste functie verleend, op voorwaarde dat deze functie 
gedurende minimaal één jaar uitgeoefend werd. 

§ 3 - De belanghebbende dient bij de voorzitter van de provincieraad een schriftelijke aanvraag in te 
dienen om de eretitel van zijn ambt te mogen voeren. 

Artikel 3 - Voorwaarden 
§ 1 - De titel van eregedeputeerde van Vlaams-Brabant kan door de provincieraad worden verleend aan 
de gewezen leden van de deputatie die gedurende minstens vijf jaar hun ambt hebben 
uitgeoefend en die tevens voldoen aan de toekenningsvoorwaarden voor de titel van 
ereprovincieraadslid van Vlaams-Brabant. 

§ 2 - De belanghebbende dient bij de voorzitter van de provincieraad een schriftelijke aanvraag in te 
dienen om de eretitel van het ambt te mogen voeren. 

Contact 
Griffiedienst, tel. 016 26 71 16, griffiedienst@vlaamsbrabant.be 
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