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Besluit - Raad van 17/05/2010
Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. THIELEMANS, Bourgmestre-Président; Burgemeester-Voorzitter; Mme mevr. HARICHE, M. dhr. CLOSE,
M. dhr. CEUX, Mme mevr. LALIEUX, Mme mevr. NOËL, M. dhr. EL KTIBI, M. dhr. MAMPAKA, M. dhr. DE
HERTOG, M. dhr. FASSI-FIHRI, Echevins; Schepenen; Mme mevr. LEMESRE, M. dhr. MAYEUR, M. dhr.
ROMDHANI, M. dhr. HEIRBAUT, M. dhr. NIMEGEERS, M. dhr. EL HAMMOUDI, M. dhr. COOMANS de
BRACHENE, Mme mevr. ABID, Mme mevr. MATHIAS, M. dhr. DE LILLE, M. dhr. VAN DER LINDEN, M. dhr.
OBERWOITS, M. dhr. BARNSTIJN, M. dhr. PETERS, M. dhr. SMET, Mme mevr. NAGY PATINO, Mme mevr.
AMPE, Mme mevr. KIMBONDJA KALENGI, Mme mevr. MEJBAR, Mme mevr. ATTALBI, M. dhr. AMRANI,
Mme mevr. OLDENHOVE de GUERTECHIN, Mme mevr. FISZMAN, M. dhr. MAINGAIN, Mme mevr. JELLAB,
M. dhr. ERENS, M. dhr. KNOCKAERT, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS,
Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.
Onderwerp:

Onderscheidingen van de Stad Brussel.- Ereburger van de Stad Brussel.- Medaille van de Stad
Brussel.

De Gemeenteraad,
Overwegende de noodzaak om de toekenningsvoorwaarden en -modaliteiten van de onderscheidingen van de Stad
Brussel, met name de titel van "Ereburger van de Stad Brussel" en de toekenning van de Medaille van de Stad Brussel"
opnieuw te bekijken;
Gelet op de noodzaak om verschillende categorieën te onderscheiden;
Gelet op de gebruiken in deze materie, niet enkel in België, maar ook in ander Europese hoofdsteden;
Overwegende dat het aangewezen is om de toekenningsvoorwaarden en de procedure vast te leggen in een reglement;
Op voorstel van het College van de Burgemeester en Schepenen,
neemt het volgende reglement aan :
Artikel 1 : Categorieën van personen die in aanmerking komen voor de titel van "Ereburger van de stad Brussel"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De titel «Ereburger van de Stad Brussel» kan uitgereikt worden aan personen uit de hiernavolgende categorieën :
• Belgen die onderscheiden worden door de Stad Brussel omwille van hun optreden voor Brussel en/of omwille van hun
bijdrage tot de promotie van Brussel en/of van België.
Het betreft :
- De stichters van filantropische organisaties werkzaam in Brussel ;
- Personen die Brussel en/of België gepromoot hebben in België en/of het buitenland ;
- Belgische personaliteiten die zich onderscheiden hebben in domeinen zoals kunst, wetenschap, sport of Internationale
solidariteit.
• Buitenlandse persoonlijkheden
Het betreft : personaliteiten die zich ingezet hebben in de strijd voor vrijheid en vrede, uit erkentelijkheid en/of als blijk
van steun door de Stad Brussel.
Artikel 2 : Categorieën van personen die in aanmerking komen voor de "Medaille van de Stad Brussel"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De "Medaille van de Stad Brussel" onderscheidt :
- Een Brusselaar/Brusselse die zich op heroïsche wijze kenbaar heeft gemaakt;
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- Vertegenwoordigers van filantropische organisaties werkzaam in Brussel;
- Symbolische persoonlijkheden zoals buitenlandse artiesten, die geen Belg zijn en/of die niet bijdragen tot de promotie
van de Stad Brussel;
- Fysieke of morele personen, als dank voor hun optreden ten gunste van de Stad Brussel;
- Buitenlandse mandatarissen die samengewerkt hebben met de Stad Brussel.
Artikel 3 : De aanvraagprocedure :
------------------------------------------------Op voorstel van de Burgemeester of n.a.v. een vraag gericht aan de Burgemeester.
Het voorstel wordt door de Burgemeester voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen voor gunstig
advies en daarna aan de Gemeenteraad ter goedkeuring.
In het geval dat een voorstel aan de Burgemeester gericht wordt dient het dossier met de kandidatuur de volgende
elementen te bevatten :
- Een motivatiebrief van de aanvrager (die niet noodzakelijk de ontvanger hoeft te zijn) ;
- Het curriculum vitae van de kandidaat-ontvanger ;
- Een gedetailleerde uiteenzetting van de redenen die de toekenning van de onderscheiding rechtvaardigen.
Artikel 4 : De overhandiging van het ereteken :
-------------------------------------------------------De Burgemeester (of, in voorkomend geval, een Collegelid door hem aangewezen) betekent de onderscheiding aan de
ontvanger per brief.
Behoudes in uitzonderlijke omstandigheden, wordt het ereteken uitgereikt tijdens een zitting van de Gemeenteraad
(voor de medaille van de Stad) of tijdens een receptie (ereburger van de Stad)vgeorganiseerd op kosten van de Stad.
Aldus beraadslaagd in zitting van 17/05/2010
Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre-Président,
De Burgemeester-Voorzitter,
Freddy Thielemans (s)

Bijlagen:

04/04/2011 16:32

-2-

