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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE ETTERBEEK
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Vincent De Wolf, Burgemeester-voorzitter ;
Patrick Lenaers, Marie-Rose Geuten, Rik Jellema, Frank Van Bockstal, Colette Njomgang, Jean
Laurent, Rik Baeten, Aziz Es, Schepenen ;
Eliane Paulissen, Bernard de Marcken de Merken, Jean-Luc Robert, André du Bus, Laurent
Vleminckx, Françoise Carton de Wiart, Gisèle Mandaila, Kathy Mottet, Christophe Gasia, Christina
Karkan, Marie-Louise Servais, Josianne Pardonge, Damien Gérard, Virginie Taittinger, Christian De
Beco, Arnaud Van Praet, John Buyani Ilungu, Ahmed M’Rabet, Stéphane Van Vaerenbergh, Sandra
Jen, Farida Tatou, Françoise de Halleux, Gemeenteraadsleden ;
Annick Petit, wnd. gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Françoise Bertieaux, Rachid Madrane, Imad Benarafa, Viviane Scholliers, Gemeenteraadsleden ;
Christian Debaty, Gemeentesecretaris.

Zitting van 26.01.15
#Onderwerp : Titel van Ereschepen - Dhr Bernard de Marcken de Merken - Machtiging#
Openbare zitting

Secretariaat
De gemeenteraad,
gelet op de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de
burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand;
gelet op het koninklijk besluit van 30 september 1981 tot regeling van de modaliteiten voor het verlenen van
de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand;
overwegende dat artikelen 1 en 4 van deze wet vermelden dat een uittredend schepen van de gemeenteraad
de toestemming kan krijgen om de eretitel van zijn ambt te dragen indien hij dit uitgeoefend heeft in dezelfde
gemeente gedurende minstens 10 jaar en indien zijn gedrag onberispelijk was;
overwegende dat de heer Bernard de MARCKEN de MERKEN schepen was in Etterbeek van 7 januari 1977
tot en met 15 december 2014; dat hij in de zitting van 15 december 2014 zijn ontslag uit dit ambt heeft
aangeboden;
overwegende dat de heer Bernard de MARCKEN de MERKEN voldoet aan de voorwaarden die door deze
wetteksten opgelegd worden om deze titel te ontvangen;
overwegende dat artikel 6 van de wet bepaalt dat de eretitel van het ambt van burgemeester, schepenen of
voorzitter van de raad van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies
van openbare onderstand (of van het mandaat van gemeenteraadslid of lid van de raad voor sociaal welzijn)
niet gedragen kan worden:

• tijdens de periode waarin een deze mandaten beoefend worden;
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•
• door een lid van een gemeenteraad of een OCMW;
• door iemand die bezoldigd wordt door de gemeente of een OCMW;
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BESLUIT
de heer Bernard de MARCKEN de MERKEN de titel van ereschepen te verlenen.
31 stemmers : 31 positieve stemmen.
ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De wnd. gemeentesecretaris,
Annick Petit

De burgemeester-voorzitter,
Vincent De Wolf

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Etterbeek, 28 januari 2015

De wnd. gemeentesecretaris,

Voor de burgemeester
Bij delegatie,

Annick Petit

Patrick Lenaers
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