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2.  ALGEMEEN  

  

2.1.   ORGANISATIE  

 

2.1.1. JUBILEA : 

Bij het begin van het jaar wordt aan alle jubilarissen een brief geschreven om hen te feliciteren met hun 

jubileum. Er wordt ook meegedeeld dat er ongeveer twee maanden voor de datum van het jubileum telefonisch 

contact zal opgenomen worden voor de overhandiging van de geschenken.  

Twee maanden voor het jubileum neemt dienst officiële plechtigheden telefonisch contact op met de 

jubilarissen. Er wordt een afspraak gemaakt voor een bezoek ten huize, in de feestzaal of desgevallend in het 

woonzorgcentrum. Twee leden van het schepencollege overhandigen op het afgesproken moment de 

geschenken namens de gemeente. De jubilarissen worden verwittigd door dienst officiële plechtigheden wie er 

langskomt voor een bezoekje van het CBS.  

  

2.1.2. OVERIGE ONTVANGSTEN   

Een maand voor de plechtigheid wordt contact opgenomen met de betrokken vereniging of personen voor de 

concrete afspraken.  

  

2.2.  RESERVATIE ZAAL (OVERIGE ONTVANGSTEN)  

 

Verantwoordelijke catering  

  

2.3.  SCHIKKING ZAAL , BEVLAGGING, GESCHENKEN   

 

Verantwoordelijke catering  

  

2.4.  BEDIENING (OVERIGE ONTVANGSTEN)   

 

Verantwoordelijke catering met hostesses, in afspraak met de algemeen directeur of zijn afgevaardigde  

  

2.5.  GULDEN BOEK :  

 

Heestert, Moen, Zwevegem, Otegem, Sint-Denijs : Eugène Delabie  

 

2.6.  TEKENEN GULDEN BOEK   

 

De burgemeester of schepen die de plechtigheid verzorgt zorgt ervoor dat het gulden boek getekend wordt. 

Na de plechtigheid zorgt de verantwoordelijke catering of de burgemeester of schepen dat het boek terug 

meegebracht wordt naar het gemeentehuis.  
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3. GOUDEN, DIAMANTEN, BRILJANTEN EN PLATINA HUWELIJKS-, JUBILEA BEDIENAAR VAN DE 

EREDIENST  

 

  

3.1.  PLAATS   

 

Ten huize, in de feestzaal of desgevallend in het WZC Sint-Amand of WZC Marialove.  

  

3.2.  WIE   

 

2 leden van het College van burgemeester en schepenen  

  

3.3.  GESCHENKEN   

 

  

Gouden jubileum (50 j.):  

• Zwevegemse kadobons twv 100 euro  

• Ruiker bloemen ter waarde van 30 euro  

• Fles champagne   

• Gelukwensen koning  

• Huwelijksakte 

  

Diamanten jubileum (60 j.)  

• Zwevegemse kadobons twv 150 euro  

• Ruiker bloemen ter waarde van 30 euro  

• Fles champagne   

• Gelukwensen koning  

• Huwelijksakte 

  

Briljanten jubileum (65 j.)   

• Zwevegemse kadobons twv 150 euro   

• Ruiker bloemen ter waarde van 30 euro  

• Fles champagne  

• Gelukwensen en medaille van de koning  

• Huwelijksakte 

  

Platina jubileum (70 j.)  

• Zwevegemse kadobons twv 175 euro   

• Ruiker bloemen ter waarde van 30 euro   

• Fles champagne   

• Gelukwensen en geschenk van de gouverneur  

• Gelukwensen en geschenk van de koning  

• Huwelijksakte 
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Albasten jubileum (75 j.) 

• Zwevegemse kadobons twv 175 euro 

• Ruiker bloemen ter waarde van 30 euro 

• Fles champagne 

• Gelukwensen en geschenk van de gouverneur 

• Gelukwensen en geschenk van de koning  

• Huwelijksakte 

 

Eiken jubileum (80 j.)  

• Zwevegemse kadobons twv 200 euro   

• Ruiker bloemen ter waarde van 30 euro   

• Fles champagne   

• Gelukwensen en geschenk van de gouverneur  

• Gelukwensen en geschenk van de koning  

• Huwelijksakte 
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4. ONTVANGSTEN VAN JUBILERENDE VERENIGINGEN  

 

Wordt per brief door de vereniging aangevraagd.  

  

4.1.  PLAATS  

 

Het Gemeentepunt of op locatie  

  

4.2.  WIE  

 

De bestuursleden van de jubilerende vereniging die hun  

• 25-jarig bestaan   

• 50-jarig bestaan   

• 75-jarig bestaan   

• 100-jarig bestaan vieren  

• En vervolgens per veelvoud van 25  

  

Overheid :  

• Het college van burgemeester en schepenen  

• Gemeenteraadsleden  

• Ere-protocol  

• Provincieraadsleden woonachtig in Zwevegem  

• De voorzitter en secretaris of hun vervangers van de functionele raad van de jubilerende vereniging  

 Pers  

  

4.3.  GESCHENKEN  

 

• 25 jaar :  toelage 125 euro    

• 50 jaar :  toelage 125 euro   

• 75 jaar :  toelage 150 euro     

• 100 jaar :  toelage 200 euro   

• + 100 jaar : naargelang de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.   

  

Tussenkomst voor verenigingen die hun receptie elders ( op locatie) laten doorgaan : 250 euro, na uitdrukkelijk 

akkoord van het college van burgemeester en schepenen. In de uitnodiging aan de genodigden van de 

gemeente wordt uitdrukkelijk gevraagd om hun aanwezigheid op de receptie zelf te bevestigen aan de 

vereniging.  
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5. ONTVANGSTEN VAN PERSONEN DIE HUN JAARVIERING HOUDEN  

 

  

5.1.  PLAATS  

 

Het Gemeentepunt of op locatie  

  

5.2.  WIE   

 

• De groep die samen hun 50 jaar vieren  

• De groep die samen hun 60 jaar vieren  

• De groep die samen hun 70 jaar vieren  

• De groep die samen hun 75 jaar vieren  

• De groep die samen hun 80 jaar vieren  

• De groep die samen hun 85 jaar vieren  

• Personen die hun 100 jaar vieren of 100+. (°)  

  

Overheid:  

• Het college van burgemeester en schepenen  

• De gemeenteraadsleden  

• Ere-protocol  

• De provincieraadsleden woonachtig in Zwevegem  

• Pers  

 (°) : = formule als jubilea (ten huize) .  

  

5.3.  GESCHENKEN  

 

Voor de groepen worden geen geschenken overhandigd.  

Wel is er een tussenkomst indien de receptie elders wordt gehouden :  250 euro. In de uitnodiging aan de 

genodigden van de gemeente wordt uitdrukkelijk gevraagd om hun aanwezigheid op de receptie zelf te 

bevestigen aan de organisator.  

Indien 2 groepen samen vieren (vb. 50- en 60 jarigen) wordt de tussenkomst eveneens op 250 euro behouden 

per groep.  

  

 

 

• 100-jarige:   

•   

o Zwevegemse kadobons twv 250 euro o 

Fles champagne  
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o Ruiker bloemen ter waarde van 30 euro o 

Felicitaties + geschenk koning (fotokader) 

o Felicitaties + geschenk van de gouverneur    

  

 

 

 

 

• - + 100-jarige:  

 

o Fes champagne  

o Ruiker bloemen ter waarde van 30 euro   

o Felicitaties + geschenk koningshuis 
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6. ONTVANGSTEN VAN VERDIENSTELIJKE VERENIGINGEN EN PERSONEN  

 

  
6.1.  PLAATS  

 

Het Gemeentepunt.  

  

6.2.  WIE   

 

Ontvangst van verdienstelijke personen: voor uitzonderlijke prestaties of verdiensten of promoties van Vlaams, 

nationaal of internationaal niveau. Het college beoordeelt het uitzonderlijk karakter telkens de vraag of de 

prestatie zich voordoet. 

 Internationaal festival : attentie (gadget) voor iedere deelnemer  

Buitenlandse gezelschappen die werden uitgenodigd met het oog op het brengen van een bepaalde activiteit.  

  

Overheid :  

• Het college van burgemeester en schepenen  

• Gemeenteraad  

• Ere-protocol  

• Provincieraadsleden woonachtig in Zwevegem  

• De voorzitter en secretaris of zijn afgevaardigde van de functionele raad.  

• Pers  

  

6.3.  GESCHENKEN  

 

Geschenk te bepalen door het college van burgemeester en schepenen (aard en waarde). 
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7. ONTVANGSTEN TER GELEGENHEID VAN DE VADERLANDSLIEVENDE PLECHTIGHEDEN  

 

  

Bloemenkrans  

Bloemenkrans voor iedere plechtigheid in elke deelgemeente ter waarde van 120 euro met 3 – kleurlint.  

 

Politiebegeleiding, medewerking dienst feestelijkheden  

De politie zorgt voor het vrijhouden van plaatsen aan het monument.  

Enkel nog politiebegeleiding op 21 juli.  

Bij alle plechtigheden wordt aan dienst feestelijkheden gevraagd om de openbare gebouwen en het 

respectievelijke monument te bevlaggen en nadars te plaatsen.   

  

Op de plechtigheden n.a.v. de Wapenstilstand (Th. Toyeplein) en de herdenking van de politieke gevangenen 

(Moen) wordt geluidsversterking voorzien.  

  
  
7.1.  V- DAG – 8 MEI IN ZWEVEGEM - ORGANISATIE DOOR NSB  (17U30 – 

SINTAMANDUSKERK)  

 

  
7.1.1. WIE  

• College van burgemeester en schepenen  

• Gemeenteraad  

• Ere-protocol  

• Provincieraadsleden woonachtig in Zwevegem  

• Vlaggendragers van de verenigingen  

• Korpschef PZ Mira  

• Korpsverantwoordelijke en zonecommandant 

• Voorzitters NSB  

• Commandant + delegatie Logistieke school voor Materieel Doornik  

• Reserve-officieren, officieren en beroepsmilitairen Belgisch leger die wensen aanwezig te zijn   Pers  

• Harmonie De Verenigde Vrienden Sint-Denijs  

• Korpsadjudant op rust 

 

Andere uitnodigingen worden verzorgd door NSB  

  

7.1.2. RECEPTIE  

Foyer van het theatercentrum of een andere locatie  

  

7.2.  11-JULI -VIERING   

 

  

7.2.1. WIE  

• College van burgemeester en schepenen  

• Gemeenteraad  
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• Ere-protocol  

• Provincieraadsleden woonachtig in Zwevegem  

• Pers  
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Het College zal naar aanleiding van de Vlaamse feestdag een plechtig moment organiseren om op passende 

wijze hulde te brengen met het volkslied van de Vlaamse Gemeenschap.  

7.3. NATIONALE FEESTDAG 21 juli (SINT-AMANDUSKERK ZWEVEGEM OF KNOKKE)  

 

  
7.3.1. WIE  

• College van burgemeester en schepenen  

• Gemeenteraad  

• Ere-protocol  

• Eredekens 

• Provincieraadsleden woonachtig in Zwevegem  

• Vlaggendragers van de verenigingen  

• Korpschef PZ Mira  

• Korpsverantwoordelijke en zonecommandant 

• Voorzitters NSB  

• Commandant + delegatie Logistieke school voor Materieel Doornik  

• Reserveofficieren, officieren en beroepsmilitairen Belgisch leger die wensen aanwezig te zijn  

 Directies van alle scholen  

• Pers  

• Koninklijke Fanfare De Ware Vrienden Zwevegem  

• Korpsadjudant op rust 

  

7.3.2. RECEPTIE  

Foyer theatercentrum of een andere locatie  

  
7.4. PLECHTIGHEID HERDENKING POLITIEKE GEVANGENEN - ORGANISATIE DOOR NSB MOEN 

(15 AUGUSTUS– SINT-ELIGIUSKERK MOEN )  

 

  
7.4.1. WIE  

• College van burgemeester en schepenen  

• Gemeenteraadsleden  

• Ere-protocol  

• Provincieraadsleden woonachtig in Zwevegem  

• Korpsverantwoordelijke en zonecommandant 

• Korpschef  

• Diensthoofden  

• Pers  

• Harmonie De Verenigde Vrienden Sint-Denijs  

• Andere uitnodigingen worden verzorgd door NSB Moen  

  

7.4.2. RECEPTIE   

Tap Moen. NSB Moen staat in voor de organisatie. Kosten worden betaald door de gemeente.  

  

7.5.  BEVRIJDINGSFEEST KNOKKE – ORGANISATIE NSB– 1 ° ZONDAG SEPTEMBER   

 

  
7.5.1. WIE   
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• College van burgemeester en schepenen,   

• Gemeenteraadsleden  

• ere-protocol   

• provincieraadsleden woonachtig in Zwevegem  

• korpschef  

• korpsverantwoordelijke en zonecommandant 

• vlaggendragers - verenigingen   

• gemeenteschool Knokke  

• voorzitters verschillende NSB-afdelingen  

• pers  

• Muziekmaatschappij Sint-Cecilia Heestert  

  

7.6.  WAPENSTILSTAND –ORGANISATIE NSB PER DEELGEMEENTE - 11 NOVEMBER  

 

  
7.6.1. WIE   

• College van burgemeester en schepenen  

• gemeenteraadsleden van respectievelijke deelgemeente,   

• ere-protocol van de respectievelijke deelgemeente  

• Provincieraadsleden die woonachtig zijn in de respectieve deelgemeente  

• scholen van de respectievelijke deelgemeente  

• korpsverantwoordelijke en zonecommandant (alleen voor deelgemeente Zwevegem)  

• korpschef (alleen voor de deelgemeente Zwevegem)  

• vlaggendragers van de verenigingen per deelgemeente  

• Commandant + delegatie Logistieke school voor Materieel Doornik  

• Reserve-officieren, officieren en beroepsmilitairen Belgisch leger die wensen aanwezig te zijn    

• pers  

•  

7.6.2. RECEPTIE  

De gemeente betaalt aan de organisator 5 euro/persoon voor de deelname aan de receptie.  
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8. OVERLIJDEN VAN EEN (ERE-) BURGEMEESTER, (ERE-)SCHEPEN, (ERE-) 

GEMEENTERAADSLID, (ERE-) DECRETALE GRAAD, EEN PERSONEELSLID IN DIENST  

 

  
8.1.  OVERLIJDEN  VAN  EEN  (ERE)-BURGEMEESTER/(ERE)-SCHEPEN/(ERE)-DECRETALE 

GRAAD  

 

  

Er wordt gezorgd voor :   

• een bloemstuk van 90 euro.  

• het versturen van een rouwpostogram naar de familie  

• het versturen van een mededeling van het overlijden aan :   

o het college van burgemeester en schepenen  

o o de gemeenteraadsleden 

o  o het ere-protocol 

o  o de OCMW-leden  

o o de korpschef  

o o de korpsverantwoordelijke en zonecommandant  

o personeel + gepensioneerd personeel  

  

• bij het overlijden van de (ere)-burgemeester worden ook aankondigingen geplaatst in de dagbladen, 

namens het College.  

• Aan het einde van de Mis wordt een afscheidsrede gegeven door de burgemeester of zijn afgevaardigde.  

  

Op de dag van de begrafenis :   

• kans voor rouwgroet in het gemeentehuis, kosten te betalen door de familie van de overledene  

• koffie en opvang van familie in het gemeentehuis – kosten voor de gemeente  

• voorbehouden plaatsen tijdens de plechtigheid  

• vlaggen half stok aan het gemeentehuis (week vh overlijden, tot aan dag begrafenis)  

• aanwezigheid van hoofdverantwoordelijke begraafplaatsen in uniform op het kerkhof  

  

8.2.  OVERLIJDEN VAN EEN GEMEENTERAADSLID IN FUNCTIE  

 

  

Er wordt gezorgd voor :   

• een bloemstuk van 90 euro   

• het versturen van een rouwpostogram naar de familie   het versturen van een mededeling van het 

overlijden aan :  

- het college van burgemeester en schepenen  

- de gemeenteraadsleden  

- het ere-protocol   

- de OCMW-leden  

- de korpschef  

- korpsverantwoordelijke en zonecommandant 

- personeel + gepensioneerden  



 

Reglement officiële plechtigheden    16  

  

Op de dag van de begrafenis :  

• voorbehouden plaatsen tijdens de plechtigheid  

• vlaggen half stok aan het gemeentehuis (vanaf dag overlijden tot dag begrafenis)  

  

    

8.3.  OVERLIJDEN VAN EEN RAADSLID, NIET MEER IN FUNCTIE, DIE RAADSLID WAS NA DE 

FUSIE  

 

Er wordt gezorgd voor :  

• een bloemstuk van 90 euro  

• het versturen van een rouwpostogram naar de familie  

  

  

8.4.  OVERLIJDEN VAN EEN PERSONEELSLID IN DIENST  

 

Er wordt gezorgd voor :   

• een bloemstuk van 90 euro   

• het versturen van een rouwpostogram naar de familie  

• het versturen van een mededeling van het overlijden aan :  

o het college van burgemeester en schepenen o de 

gemeenteraadsleden, o ere-protocol o de OCMW-leden  

o de personeelsleden in dienst  
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9. HULDIGING VAN VEREREMERKTE EN OPRUSTGESTELDE PERSONEELSLEDEN EN 

MANDATARISSEN EN SOCIALE VOORDELEN  

9.1.  MANDATARISSEN  

De vereremerking en huldiging van het oprustgesteld personeel gebeurt tijdens het jaarlijkse personeelsfeest.  

De vereremerking van onderwijzend personeel gebeurt tijdens de startvergadering voor het onderwijzend 

personeel.  

  

9.2.1. GESCHENK  

250 euro wordt overhandigd tijdens het/de jaarlijkse personeelsfeest/startvergadering. Enkel wie wegens 

gegronde reden afwezig is kan achteraf het geschenk bekomen.  

  

Bij opruststelling van een personeelslid van het gemeentepersoneel of onderwijzend personeel wordt er een 

receptie met broodjes aangeboden aan  

• het personeelslid  

• zijn/haar partner  

• het college  

• de algemeen directeur en/of het diensthoofd en/of zijn afgevaardigde  

• de personeelsleden van de afdeling waar betrokkene laatst tewerkgesteld was.  

  

9.2.2. SOCIALE VOORDELEN PERSONEELSLEDEN  

  

Bij een geboorte of adoptie bij een personeelslid: gemeente zorgt voor een geschenk ter waarde van 50 euro  

Bij een huwelijksfeest bij een personeelslid: gemeente zorgt voor een geschenk ter waarde van 50 euro  

  

  

9.3.  AFSCHEIDSVIERING BEDIENAAR VAN DE EREDIENST  

 

Het gemeentebestuur zorgt voor de hostesses, drank + hapjes.  

Het bestuur van de eredienst staat in voor de huur van de zaal en het materiaal.   

Worden uitgenodigd : Protocol Zwevegem en Genodigden via bestuur van de eredienst.  

  

9.3.1. GESCHENK  

250 euro  

  

9.4.  OPENING NIEUWE ZAAK  

 

Geschenk of boeket bloemen ter waarde van 50 euro op voorwaarde dat de gemeente in kennis gesteld werd 

van de opening.  

  
9.5.  RELATIEGESCHENKEN  

 

In afspraak met de algemeen directeur kan geopteerd worden voor een fles champagne, individueel per 

gelegenheid te beoordelen.  

  

 

10. BIJZONDERE BEPALING  

 



 

Reglement officiële plechtigheden    18  

Voor alle gevallen die niet omschreven zijn in dit reglement zal het College van Burgemeester en Schepenen 

een afzonderlijke beslissing nemen.  

  

  

  

  

Goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 12 maart 2019.  

  


