
Deontologische code Sint-Niklaas 1 versie 21 juni 2013 

Deontologische code 
 

Ontwerp gemeenteraad 21 juni 2013 
 

 
 

INLEIDING ____________________________________________________________ 2 

 

WAARDEN VAN BESTUURLIJKE INTEGRITEIT __________________________________ 3 

A. WETTELIJKHEID_________________________________________________________________ 3 
B. ZORGVULDIGHEID _______________________________________________________________ 3 
C. VERANTWOORDELIJKHEID __________________________________________________________ 3 
D. DIENSTBAARHEID _______________________________________________________________ 3 
E. PROFESSIONALITEIT ______________________________________________________________ 3 
F. VERTROUWELIJKHEID _____________________________________________________________ 3 
G. OBJECTIVITEIT _________________________________________________________________ 4 

 

LEIDRAAD VOOR HET GEDRAG VAN GEMEENTERAADSLEDEN ______________________ 4 

A. ONDERLINGE OMGANGSVORMEN TUSSEN POLITIEKE MANDATARISSEN ____________________________ 4 
B. OMGANG MET AMBTENAREN VAN DE STAD SINT-NIKLAAS ____________________________________ 4 
C. OMGANG MET VRAGEN VAN BURGERS  TOT DIENSTVERLENING _________________________________ 5 
D. OMGANG MET VRAGEN EN AANBIEDINGEN VAN DERDEN ______________________________________ 6 

 

LEIDRAAD VOOR HET GEDRAG VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN _______________ 7 

A. WETTELIJKHEID_________________________________________________________________ 7 
B. ZORGVULDIGHEID _______________________________________________________________ 7 
C. VERANTWOORDELIJKHEID __________________________________________________________ 7 
D. DIENSTBAARHEID _______________________________________________________________ 8 
E. PROFESSIONALITEIT ______________________________________________________________ 8 
F. VERTROUWELIJKHEID _____________________________________________________________ 8 
G. OBJECTIVITEIT _________________________________________________________________ 8 

 

NALEVING CODE ________________________________________________________ 9 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



Deontologische code Sint-Niklaas 2 versie 21 juni 2013 

Inleiding  
 

Politieke mandatarissen van het Sint-Niklase stadsbestuur zijn al lang vertrouwd met deontologie. In 
februari 1999 keurde de gemeenteraad een eerste deontologische code goed, die de dienstverlening 

aan de bevolking als centraal thema had. Daarnaast komen de rechten en plichten van mandatarissen 

aan bod in de wetten en decreten die van toepassing zijn op de gemeenten: het gemeentedecreet, 
het OCMW-decreet, het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking, het lokaal en provin-

ciaal kiesdecreet (verkiezingsuitgaven), de bijzondere en gewone wetten van 2 mei en 26 juni 2004 
(de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen in te dienen), e.a. De klemtoon in 

deze regelgevingen ligt op onverenigbaarheden. Ook in het huishoudelijk reglement van de gemeente-

raad worden bepaalde rechten en plichten verder uitgewerkt: bezoekrecht, recht om vragen te stellen 
en recht op afschrift, beroepsgeheim, … Ten slotte is er nog een soort gewoonterecht, een traditie 

over wat je nu wel en niet doet als raadslid of schepen. Dit laatste is, zeker voor nieuwe mandataris-
sen, een grijze zone, die we met deze deontologische code proberen op te vullen.  

 
Bepaalde ongeschreven regels expliciteren, dat is het opzet van deze deontologische code. Dat is no-

dig, want soms kunnen mandatarissen in situaties terechtkomen waarin een moeilijke keuze gemaakt 

moet worden. Bijvoorbeeld als zij het algemeen belang moeten afwegen tegen het persoonlijk belang 
van een of meer burgers. Elke politieke mandataris is maatschappelijk verankerd in zijn politieke partij 

of het verenigingsleven, sommige mandatarissen vervullen meerdere mandaten. Hierdoor kunnen 
soms tegenstrijdige belangen ontstaan. Hoe maak je in dat geval de beste keuze?    

 

Hetzelfde geldt voor de omgang met ambtenaren, die een eigen gedragscode hebben waarin politieke 
neutraliteit vooropstaat. Hoe bouw je een professionele relatie met hen uit waarbij er wederzijds res-

pect is voor elkaars rol? Dezelfde vragen kunnen gesteld worden met betrekking tot andere professio-
nele relaties, bv. met bedrijven of organisaties. Hoe vermijd je elke schijn van partijdigheid? 

 
Om bij zulke vragen houvast te bieden, is deze deontologische code opgesteld: om inhoud te geven 

aan bestuurlijke integriteit en om te bevorderen dat iedereen daaronder hetzelfde verstaat. Eerst 

wordt aan de hand van enkele waarden aangegeven wat bestuurlijke integriteit inhoudt. Dit algemeen 
deel is de tegenhanger van de waarden van ambtelijke integriteit uit de gedragscode voor ambtena-

ren. Die algemene begrippen worden nadien geconcretiseerd in een leidraad, gegroepeerd in de ver-
schillende relatiepatronen van mandatarissen: onderlinge omgangsvormen, omgang met ambtenaren, 

omgang met vragen van de bevolking en omgang met vragen en aanbiedingen van derden. Een laat-

ste hoofdstuk is enkel van toepassing op de uitvoerende mandatarissen: de leden van het college van 
burgemeester en schepenen. Doordat ze de stad dagelijks vertegenwoordigen en besturen, zijn nog 

enkele bijkomende afspraken opgenomen. 
 

Deze code is door de gemeenteraad goedgekeurd en is bijgevolg van toepassing op alle huidige en 

toekomstige gemeenteraadsleden van de stad Sint-Niklaas, ongeacht hun individueel stemgedrag bij 
de behandeling van dit punt.  

 
Gemeenteraadsleden die een ander openbaar mandaat bekleden (bijvoorbeeld provincieraadslid of 

een parlementair mandaat) houden zich, gelet op een zekere samenhang en functionele wisselwerking 
tussen deze mandaten, aan deze deontologische code voor al hun dienstverlenende activiteiten, ook 

als zij die uitoefenen uit hoofde van hun ander mandaat. De gemeenteraadsleden moeten ervoor 

zorgen dat zij, ook buiten hun politieke activiteiten en in het licht van deze code, geen dienstverle-
nende activiteiten ontplooien die de eer en de waardigheid van hun mandaat kunnen schaden. 

 
Wanneer in deze code gemakshalve telkens wordt gesproken over de burger of bevolking, moet dit 

wel degelijk zo worden begrepen dat het niet enkel over een persoon kan gaan, maar ook over een 

groep, een vereniging of een bedrijf. 
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Waarden van bestuurlijke integriteit 
 

Bestuurlijke integriteit houdt in dat politieke mandatarissen zich in hun mandaat, taak of functie laten 
leiden door zorgvuldig handelen, onkreukbaarheid en openheid en dat zij in hun functie geen privébe-

langen nastreven. Het begrip houdt verder in dat mandatarissen loyaliteit, objectiviteit en rechtscha-

penheid betrachten, op zorgvuldige wijze belangen afwegen en controleerbaarheid, rechtvaardigheid 
en onpartijdigheid in praktijk brengen. Bestuurlijke integriteit kan met een aantal waarden nader wor-

den omschreven. 
 

A. Wettelijkheid 

 
Politieke mandatarissen van de stad Sint-Niklaas handelen altijd in overeenstemming met de wet- 

en regelgeving. 
 

B. Zorgvuldigheid 

 

Politieke mandatarissen van de stad Sint-Niklaas zijn zich ervan bewust dat ze werken namens de 

stad, met middelen van de stad en in het belang van de stad. Dit vereist zorgvuldige omgang met 
bevoegdheden en middelen. Kosten worden vergoed volgens de modaliteiten bepaald in het huis-

houdelijk reglement van de gemeenteraad en conform het besluit van de Vlaamse Regering van 
19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris.  

 

C. Verantwoordelijkheid 

 

Politieke mandatarissen van de stad Sint-Niklaas hebben het mandaat gekregen om te besturen: 
als gemeenteraadslid, voorzitter van de gemeenteraad, schepen of burgemeester. Een verant-

woorde functie-uitoefening houdt in dat de mandataris de verantwoordelijkheid krijgt die bij de 
functie past, dat hij bereid is deze verantwoordelijkheid te nemen en dat hij aan anderen verant-

woording wil afleggen over de manier waarop hij de verantwoordelijkheid invult. 

 

D. Dienstbaarheid 

 
De politieke mandatarissen van de stad Sint-Niklaas staan ten dienste van alle inwoners, bedrij-

ven en bezoekers van de stad. Dit vraagt een duidelijke klant- en servicegerichtheid, zonder 

evenwel het algemeen belang uit het oog te verliezen.  
 

E. Professionaliteit 

 

Politieke mandatarissen van de stad Sint-Niklaas zijn verkozen om de gemeente te besturen. Ze 

weten wat hun functie inhoudt, beschikken over de kennis en vaardigheid om deze goed te ver-
vullen en stellen zich open voor nieuwe ontwikkelingen. Daarvoor is het nodig dat ze van de stad 

de kans krijgen hun kennis bij te scholen en dat ze hiertoe ook zelf het initiatief kunnen nemen. 
 

F. Vertrouwelijkheid 

 

Kennis en informatie waarover politieke mandatarissen van de stad beschikken, hebben soms be-

trekking op de persoonlijke levenssfeer of kunnen om uiteenlopende redenen gevoelig liggen. 
Burgers en bedrijven kunnen erop rekenen dat gevoelige of vertrouwelijke informatie alleen 

wordt aangewend voor een degelijke besluitvorming. 
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G. Objectiviteit 
 

Politieke mandatarissen vermijden situaties waarin de belangen van de stad niet verenigbaar zijn 

met hun persoonlijke belangen of de belangen van relaties waarmee zij in contact staan. Ze ver-
mijden zelfs de schijn van een dergelijke belangenvermenging, ook buiten de wettelijk of decre-

taal gereglementeerde vormen van onverenigbaarheid.    

 
 

De hier omschreven waarden dienen als achtergrond en toetssteen voor het gedrag van politieke 
mandatarissen. Ze zijn allemaal even belangrijk, maar het is ook mogelijk dat ze in conflict komen met 

elkaar. Bij zulke dilemma’s moet de mandataris een keuze maken en een bepaalde waarde meer laten 
doorwegen dan een andere. 

 

Leidraad voor het gedrag van gemeenteraadsleden 
 

Ter verduidelijking van de waarden worden hieronder enkele voorbeelden aangereikt die kunnen hel-

pen bij het interpreteren van de waarden in concrete situaties. Ze worden gegroepeerd in de verschil-
lende relatiepatronen van mandatarissen: onderlinge omgangsvormen, omgang met ambtenaren, om-

gang met vragen van de bevolking en omgang met vragen en aanbiedingen van derden. 
 

A. Onderlinge omgangsvormen tussen politieke mandatarissen 

 
De omgangsvormen tussen politieke mandatarissen tijdens de gemeenteraad is geregeld in het huis-

houdelijk reglement.  
 

Ook buiten de gemeenteraad is een minimum aan respect een vereiste. Vooral tussen gemeente-
raadsleden van de meerderheid en de oppositie is dit een aandachtspunt. Zo moet de meerderheid 

ervoor zorgen dat de rechten van de minderheid niet worden geschonden. Van de oppositie mag ver-

wacht worden dat ze geen loutere obstructiepolitiek voert.  
 

Bij een vermoeden van ongeoorloofde praktijken wordt bij voorkeur klacht ingediend bij de geëigende 
kanalen, eerder dan deze vermoedens te uiten via de pers of partijpolitieke publicaties. De gemeente-

raadsleden nemen er kennis van dat elke onterechte of leugenachtige openbare verklaring aanleiding 

kan geven tot een klacht op basis van smaad, laster of eerroof. 
 

B. Omgang met ambtenaren van de stad Sint-Niklaas 

 

In het huishoudelijk reglement zijn het bezoekrecht en inzagerecht geregeld, rechten die via de stads-

secretaris worden aangevraagd.  
 

Ook buiten de uitoefening van die rechten kunnen ambtenaren in contact komen met mandatarissen. 
De gemeenteraadsleden respecteren daarbij ten volle de deontologische rechten en plichten van de 

personeelsleden van de stad Sint-Niklaas. Ze interfereren niet in de gebruikelijke werkzaamheden van 
de ambtenaren, trachten hen op geen enkele manier te beïnvloeden of te winnen voor een bepaald 

ideologisch gedachtegoed. Ze zetten hen op geen enkele manier onder druk of bedreigen hen niet.  

 
Van de ambtenaren mag anderzijds verwacht worden dat ze alle gemeenteraadsleden op dezelfde 

manier behandelen en in de mate van het mogelijke ingaan op hun vragen, voor zover deze in over-
eenstemming zijn met de wetgeving en het takenpakket van de betrokkene. Mandatarissen die vinden 

dat ambtenaren hen niet correct behandelen, kunnen bij de stadssecretaris terecht om de toestand 

aan te klagen.  



Deontologische code Sint-Niklaas 5 versie 21 juni 2013 

 

Voor leden van het college van burgemeester en schepenen gelden nog andere, meer specifieke be-

palingen, die in het volgende hoofdstuk worden beschreven. 
 

C. Omgang met vragen van burgers tot dienstverlening 

 

Gemeenteraadsleden staan ten dienste van de bevolking. Ze kunnen deze dienstverlening op een be-

paalde manier organiseren, onder volgende algemene voorwaarden: 
- er mag geen verwarring bestaan met officieel door overheden ingestelde dienstverlening (dus bv. 

geen samenstellingen met "ombud", “meld”, "klacht" of “klant”); 
- er wordt altijd voorrang gegeven aan het algemeen belang boven individuele belangen en elke 

vorm van belangenvermenging wordt vermeden; 
- elke vorm van dienstverlening gebeurt zonder enige materiële of geldelijke tegenprestatie van 

welke aard ook en mag geen vorm van cliëntenwerving inhouden; 

- de dienstverlening richt zich naar alle burgers, zonder onderscheid van geslacht, ras, huidskleur, 
afstamming, sociale stand, nationaliteit, filosofische overtuiging, partijvoorkeur of persoonlijke ge-

voelens jegens hen; 
- tussenkomsten bij administratieve, gerechtelijke en politionele instanties met het doel individuele 

dossiers te beïnvloeden, zijn verboden (bv. overheidsopdrachten, examens, proces-verbaal, …); 

- schijndienstbetoon, waarbij onterecht de indruk wordt gewekt dat het raadslid is tussenbeide ge-
komen bij de afloop van een bepaald dossier, is verboden. Wanneer een burger daar niet om 

heeft gevraagd, zal het gemeenteraadslid hem niet aanschrijven om hem, in plaats van of naast 
de officiële kennisgeving, op de hoogte te brengen van de beslissing die werd genomen in een 

dossier; 
- ongevraagd dienstbetoon, waarbij het raadslid actie heeft ondernomen zonder dat de betrokken 

burger daarom heeft gevraagd, is niet toegestaan; 

- gemeenteraadsleden maken geen publiciteit voor dienstverlening op radio- of televisiezenders; 
- in publicaties en op de website van de stad blijft de informatie beperkt tot naam en mandaat van 

de gemeenteraadsleden, de partij waartoe ze behoren, contactadres, telefoon- en faxnummers, 
een e-mailadres (eindigend op sint-niklaas.be) en eventueel een pasfoto; 

- in verkiezingscampagnes en -mailings kunnen gemeenteraadsleden melding maken van hun 

dienstvaardigheid en beschikbaarheid voor de burgers, maar mag niet worden verwezen naar 
individuele diensten die zij eventueel voor de betrokkenen hebben verricht. In geen geval mogen 

zij de indruk wekken dat zij om steun vragen in ruil voor bewezen diensten.  
 

Het behoort tot de wezenlijke taken van de gemeenteraadsleden om informatie te ontvangen en te 

verstrekken en om door te verwijzen naar de geëigende diensten of instanties. Gemeenteraadsleden 
kunnen hierbij de rol van vertrouwenspersoon vervullen. De gemeenteraadsleden proberen, waar mo-

gelijk, vraagstellers door te verwijzen naar de geëigende diensten van de administratie, het gerecht, 
… die zijn ingesteld om de problemen van de vraagstellers op te lossen, of naar particuliere en over-

heidsdiensten die professioneel gespecialiseerd zijn in het oplossen van de opgeworpen problemen. 
Voor de dienstverlening van de stad Sint-Niklaas zijn dat de klanten- en ombudsdienst (voor informa-

tie, meldingen, interne en externe klachten). 

 
Bestuurlijke en gerechtelijke informatie waarop de vraagsteller geen recht heeft, die de goede werking 

van de administratie of het gerecht kan doorkruisen of die de privacy van anderen in het gedrang kan 
brengen, mag door de gemeenteraadsleden niet worden doorgegeven. Hier spelen het beroepsgeheim 

en de discretieplicht. 

 
Als aan gemeenteraadsleden steun wordt gevraagd door of voor kandidaten die een bepaalde functie 

of bevordering ambiëren, delen de mandatarissen aan de kandidaten mee dat de benoeming of bevor-
dering gebeurt op basis van de vastgestelde criteria en verwijzen ze de kandidaten door naar de geëi-

gende instanties. De gemeenteraadsleden mogen wel informatie inwinnen en doorgeven omtrent de 
voorwaarden en de organisatie van examens en bekwaamheidstests en de procedures voor benoemin-

gen, aanstellingen en bevorderingen. De gemeenteraadsleden mogen zich ook engageren tot het uit-

oefenen van toezicht op de objectiviteit van examens en of bekwaamheidstests, waarbij ze bij de 



Deontologische code Sint-Niklaas 6 versie 21 juni 2013 

eigenlijke selecties niet tussenbeide komen, maar nadien wel vragen kunnen stellen over de objectivi-

teit van het examen, de evaluatie of de selectie. Wanneer er een (vermoeden van een) overtreding is, 

kunnen zij bijstand verlenen, als via de geëigende kanalen beroep wordt aangetekend. 
 

De gemeenteraadsleden mogen werkzoekenden op de hoogte stellen van werkaanbiedingen in de 
particuliere en de overheidssector. Voor die informatietaak mogen zij geen enkele tegenprestatie, van 

welke aard ook, beloven of leveren aan de betrokkenen. Zij mogen de coördinaten en referenties van 

werkzoekenden voor een bepaalde functie wel doorgeven aan de administratie, maar hierbij onthou-
den zij zich van enige aanbeveling, zowel schriftelijk als mondeling. 

 
Gemeenteraadsleden kunnen de burgers ondersteunen en begeleiden in hun relatie met de adminis-

tratie of met betrokken instanties: zij kunnen de burgers helpen om, via de daartoe geëigende kana-
len en procedures, een aanvraag te richten tot de overheid, informatie te verkrijgen over de stand van 

zaken van een dossier, daarover verdere uitleg en verantwoording te vragen, en voorafgaande vragen 

te stellen over de administratieve behandeling van dossiers. 
 

Gemeenteraadsleden hebben het recht vragen te stellen naar een concrete toelichting bij de bestaan-
de regelgeving of een genomen beslissing, naar de stand van zaken van een dossier of de verant-

woording voor het niet-beantwoorden van vragen door de burger gesteld. Bij het ondersteunen en be-

geleiden van vraagstellers, respecteren de gemeenteraadsleden de onafhankelijkheid van de ambte-
naren en diensten, de objectiviteit van de procedures en de termijnen die als normaal worden be-

schouwd voor de afhandeling van soortgelijke dossiers. Wanneer het gemeenteraadslid optreedt als 
administratief begeleider of ondersteuner van de burger wordt de eventuele briefwisseling terzake op 

naam van de burger gevoerd. 
 

D. Omgang met vragen en aanbiedingen van derden 

 
Geschenken en giften die worden overhandigd aan een mandataris tijdens een officieel optreden na-

mens het stadsbestuur, worden beschouwd als eigendom van de stad en worden dus opgenomen in 
het stadspatrimonium, tenzij het evident is dat het om een relatiegeschenk gaat. 

 

Soms echter worden mandatarissen ook geconfronteerd met persoonlijke aanbiedingen van bedrijven 
of private personen buiten officiële gelegenheden. Het kan hierbij gaan om relatiegeschenken of uit-

nodigingen voor manifestaties, lunches, diners, recepties of uitstappen. Dergelijke aanbiedingen zijn 
normaal in het professioneel leven en vallen niet meer weg te denken uit de maatschappij. Anderzijds 

moet men in het achterhoofd houden dat achter elke attentie een bedoeling kan liggen. Het is daarom 

zinvol om de intentie van de gever kritisch onder de loep te nemen. Het moment waarop een ge-
schenk wordt aangeboden, is hierbij medebepalend. Als algemene regel voor het aannemen en aan-

bieden van relatiegeschenken geldt dat elke schijn van omkoping moet worden vermeden. Het aanne-
men van geld is ten strengste verboden en uiteraard wordt nooit om een geschenk gevraagd. Daar-

naast zijn relatiegeschenken uit den boze zolang onderhandelingen lopen, of zolang de stad met de 
aanbieder (of ontvanger) is verwikkeld in een bezwaar- of beroepsprocedure.  

 

Bij iedere uitnodiging voor een lunch, diner, receptie, opening, evenement of uitstap weegt het ge-
meenteraadslid af wat het nut kan zijn van een dergelijk informeel contact. Men moet immers vermij-

den dat een sfeer of situatie ontstaat waardoor men niet meer onafhankelijk kan beslissen. Maar is 
een bepaald project naar tevredenheid afgerond en wil men daar uiting aan geven met een etentje of 

iets dergelijks, dan is daar geen bezwaar tegen. Zolang het maar beperkt gebeurt, niet buitensporig 

is, niet systematisch ingebouwd wordt in de werking en in alle openheid gebeurt.  
 

Een geraamd bedrag van 50 EUR kan nog beschouwd worden als een relatiegeschenk, bij duurdere 
aanbiedingen is dat niet meer zo vanzelfsprekend. 

 
Binnenlandse reizen of trips aangeboden door derden worden voorafgaandelijk besproken met de 

stadssecretaris, die de vraag eventueel voorlegt aan het college of de voorzitter van de gemeente-

raad, voor vragen gesteld door respectievelijk een lid van het college of een ander raadslid.   
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Buitenlandse reizen worden altijd voorgelegd aan het college, op dezelfde manier waarop ook dienst-

reizen op kosten van de stad worden voorgelegd. Het laten meereizen van derden wordt mee opge-
nomen in de besluitvorming.  

 
Uiteraard spelen ook ten aanzien van derden het beroepsgeheim en de discretieplicht en is het verbo-

den vertrouwelijke informatie (bv. met betrekking tot overheidsopdrachten) door te spelen aan ande-

ren. 
 

Leidraad voor het gedrag van burgemeester en schepenen 
 
Alle voorgaande gedragsregels zijn van toepassing op de leden van het college van burgemeester en 

schepenen. Daarnaast wordt van de leden van het college verwacht dat ze de essentiële regels uit de 
gedragscode voor ambtenaren, mutatis mutandis, ook opvolgen.  Die worden hieronder gespecificeerd 

en ingedeeld volgens de waarde die het meest doorweegt bij de beoordeling ervan. 
 

A. Wettelijkheid 

 

De leden van het college van de stad Sint-Niklaas handelen altijd in overeenstemming met Europese 

richtlijnen en verordeningen, federale wetten, Vlaamse decreten, koninklijke besluiten, besluiten van 
de Vlaamse Regering en lokale reglementen en politieverordeningen die van toepassing zijn op het 

grondgebied van Sint-Niklaas. Ze zetten ook niet aan tot handelingen die hiermee strijdig zijn of deze 
omzeilen. Hetzelfde geldt met betrekking tot algemene richtlijnen of specifieke instructies die uitgaan 

van de stadssecretaris of adjunct-stadssecretaris.  

 

B. Zorgvuldigheid 

 
Het gebruik van stadseigendommen voor privédoeleinden is in principe niet toegestaan. Het kan al-

leen in uitzonderlijke gevallen en mits voorafgaandelijke toestemming van het college. Apparatuur, 

gereedschappen, voertuigen, producten, kantoorartikelen en andere verbruiksgoederen (met inbegrip 
van resten) mogen enkel gebruikt worden voor stadsaangelegenheden.  

 
Burgemeester en schepenen dragen zorg voor de stadsgebouwen als een goede huisvader. Tekortko-

mingen aan stadsgebouwen, in het bijzonder aan kabinetten, worden gemeld aan de stadssecretaris. 

Het gebruik van stadsgebouwen voor privédoeleinden is niet toegestaan, tenzij het college daarvoor 
de toelating gaf. 

 
Leden van het college kunnen gebruikmaken van voertuigen van de stad voor dienstverplaatsingen en 

opdrachten in functie van de stad. Indien gewenst, wordt een voertuig met chauffeur voorzien. Reser-
veringen worden op voorhand doorgegeven aan de bodekamer. Dienstverplaatsingen buiten het 

grondgebied die niet worden geregeld via de bodekamer, worden gemeld aan de verzekeringsverant-

woordelijke. Wie gebruikmaakt van een dienstvoertuig, leeft de verkeersregels na. Eventuele ver-
keersboetes moet de overtreder in principe zelf betalen.  

 
Leden van het college en de voorzitter van de gemeenteraad krijgen een gsm of pda-toestel van het 

stadsbestuur ter beschikking voor een vlotte communicatie over stadsdossiers.  

 

C. Verantwoordelijkheid 

 
Burgemeester en schepenen hebben respect voor de hiërarchische verhoudingen. Zij brengen leiding-

gevenden niet in diskrediet. Tekortkomingen in het functioneren van leidinggevenden en andere 
ambtenaren brengen ze ter kennis van de stadssecretaris, die passende maatregelen neemt.  
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Burgemeester en schepenen hebben een voorbeeldfunctie ten aanzien van ambtenaren. Daarom kan 

van hen verwacht worden dat ze, ook buiten de uitoefening van het mandaat, elke handelwijze ver-
mijden die de waardigheid ervan ondergraaft (bv. overmatig drank- of drugsgebruik of het afleggen 

van oneerlijke verklaringen). 
 

D. Dienstbaarheid 

 
De burgemeester en schepenen gaan formeel uit van het standpunt dat respect wordt betoond voor 

de eigenheid van ieder individu, ongeacht haar/zijn overtuiging, geslacht, seksuele geaardheid, af-
komst, huidskleur of nationaliteit. Elke vorm van discriminatie, met inbegrip van geweld, pesterijen of 

ongewenst seksueel gedrag op het werk, wordt uitdrukkelijk afgekeurd en zal worden bestreden via 
de geëigende procedures.  

 

De leden van het college nemen er kennis van dat rechtstreekse opdrachten aan diensten via het 
diensthoofd worden gegeven en dat deze moet nagaan of de opdracht past in het takenpakket van de 

dienst en gedragen wordt door een beslissing van het college of de gemeenteraad. Is dat niet het ge-
val, dan kan het dienshoofd (na overleg met de stadssecretaris) voorafgaandelijk een standpunt laten 

innemen door het bevoegde orgaan, zeker als de beslissing financiële consequenties heeft.  

 
Voor de omgang met de leden van het managementteam gelden de bepalingen van de afsprakennota 

die het college afsloot met dit ambtelijk orgaan.   
 

E. Professionaliteit 

 

De leden van het college moeten zich op de hoogte houden van de evolutie van de technieken, rege-

lingen en onderzoekingen in de materies waarmee zij beroepshalve belast zijn. Het bestuur moet hen 
daartoe redelijke mogelijkheden bieden. Hetzelfde geldt voor het wegwerken van bepaalde factoren 

die de goede uitvoering van taken in het gedrang brengen. 
 

F. Vertrouwelijkheid 

 
Leden van het college kunnen vrij contact opnemen met de buitenwereld en de pers om bepaalde 

voornemens of beslissingen mee te delen, met inachtneming van de wetgeving openbaarheid van be-
stuur, het beroepsgeheim en de discretieplicht. Van belangrijke perscontacten moet de burgemeester 

vooraf worden geïnformeerd.  

 

G. Objectiviteit 

 
In het vorige hoofdstuk werden de regels bepaald voor de omgang met vragen en aanbiedingen van 

derden.  
 

Belangenvermenging kan ook andere vormen aannemen. Als het stadsbestuur een dossier behandelt 

van familieleden of van een organisatie of persoon die door een lid van het college goed gekend is, 
mag dat geen invloed hebben op de besluitvorming. Het gemeentedecreet verbiedt in bepaalde geval-

len om deel te nemen aan de beraadslaging, maar ook buiten dit verbod is objectiviteit de regel, al is 
het alleen maar om de schijn te vermijden dat de betrokkene partijdig is. 

 

Ook het omgekeerde geldt: privéconflicten mogen geen weerslag hebben op de manier waarop diens 
dossier behandeld wordt door het stadsbestuur. Deze bepaling sluit aan bij het discriminatieverbod. 

 
In deze context past het te verwijzen naar de (al dan niet bezoldigde) nevenfuncties van de mandata-

rissen. Er is al de wettelijke verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen mee te de-
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len, maar daarnaast is het belangrijk dat er te allen tijde duidelijkheid is over de engagementen en 

nevenfuncties van de bestuurders, zeker wanneer dat een invloed kan hebben op de besluitvorming. 

De kosten die een mandataris maakt in verband met een nevenfunctie, worden vergoed door de in-
stantie waar de nevenfunctie wordt uitgeoefend. 

 

Naleving code 
 

Aangezien deze deontologische code werd goedgekeurd door de gemeenteraad, worden alle huidige 
en toekomstige gemeenteraadsleden verondersteld deze na te leven.  

 

Wie meent dat een bepaalde politieke mandataris handelt in strijd met deze code, meldt dat aan de 
stadssecretaris, de burgemeester of de voorzitter van de gemeenteraad. In onderling overleg wordt 

bepaald welk gevolg gegeven wordt aan de melding. Bij ernstige vermoedens van zware inbreuken 
kan beslist worden de integriteitscommissie voor politieke mandatarissen samen te roepen, die be-

staat uit de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de fractievoorzitters in de gemeente-
raad en de stadssecretaris. De stadssecretaris kan zich indien nodig laten bijstaan door een of meer-

dere ambtenaren. Deze commissie onderzoekt de melding op haar gegrondheid, waarbij het recht van 

verdediging van het betrokken gemeenteraadslid moet worden gevrijwaard. Indien het betrokken ge-
meenteraadslid zelf deel uitmaakt van de commissie, kan het uiteraard niet mee beraadslagen. Uit-

spraak moet gebeuren binnen dertig dagen na ontvangst. Als de commissie een inbreuk op de deon-
tologische code vaststelt, deelt zij haar besluit mee aan de gemeenteraad. 

 

  


