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Hoofdstuk 1 — Definities en toepassingsge-

bied. 

 

Artikel 1. 

De deontologische code voor lokale mandata-

rissen is het geheel van principes, gedragsre-

gels en richtlijnen die de mandatarissen als 

leidraad nemen bij de uitoefening van hun 

mandaat, hun dienstverlening aan de bevolking 

en in hun relatie met de medewerkers van het 

bestuur. 

 

Artikel 2. 

Deze code is van toepassing op: 

 de burgemeester; 

 de voorzitter van de gemeenteraad; 

 de schepenen; 

 de gemeenteraadsleden; 

 de voorzitter van het openbaar centrum 

voor maatschappelijk welzijn; 

 de leden van de raad voor maatschappelijk 

welzijn; 

 de leden van de bijzondere comités van het 

openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn; 

 de door de gemeenteraad en door de raad 

voor maatschappelijk welzijn gemandateer-

den in de politieraad, adviesraden, raden 

van bestuur, overlegstructuren of andere 

organisaties. 

 

Artikel 3. 

Voor de toepassing van deze code wordt ver-

staan onder: 

1° burger of bevolking: personen, groepen, 

verenigingen, instellingen, bedrijven en or-

ganisaties 

2° bestuur: gemeentebestuur of openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn 

3° raad: gemeenteraad of raad voor maat-

schappelijk welzijn 

4° secretaris: gemeentesecretaris of secretaris 

van het openbaar centrum voor maatschap-

pelijk welzijn 

5° mandataris: de lokale mandatarissen waar-

voor deze code van toepassing is 

6° overheidsdiensten: diensten van een lokale, 

provinciale, regionale of federale overheid 

7° beleidsbeslissing: beslissingen van de 

gemeenteraad, de raad voor maatschappe-

lijk welzijn, het college van burgemeester 

en schepenen en de bijzondere comités van 

het openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn met betrekking tot de wijze waarop 

het bestuur de doelstellingen uit het meerja-

renplan wil realiseren. 

 

Hoofdstuk 2 — Bekendmaking van de 

dienstverlening van de mandatarissen. 

 

Artikel 4. 

De contactgegevens van alle mandatarissen en 

de spreekuren van de burgemeester, de sche-

penen en de voorzitter van het openbaar cen-

trum voor maatschappelijk welzijn worden via 

de website en het infoblad bekendgemaakt. 

 

Hoofdstuk 3— Algemene plichten, doelstel-

lingen en uitgangspunten. 
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Artikel 5. 

Mandatarissen waken erover dat ze, ook buiten 

hun politieke activiteiten, geen dienstverle-

nende activiteiten organiseren die de eer of de 

waardigheid van hun mandaat schaden. 

 

Artikel 6. 

Bij hun dienstverlening aan de bevolking 

maken mandatarissen steeds duidelijk dat ze 

handelen in eigen naam en geen deel uitmaken 

van de officiële dienstverlening van het be-

stuur. 

 

Artikel 7. 

Bij hun optreden in en buiten het bestuur en in 

hun contacten met de bevolking geven de 

mandatarissen voorrang aan het algemeen 

belang boven particuliere belangen en vermij-

den ze elke vorm of schijn van belangenver-

menging. 

 

Artikel 8. 

Mandatarissen maken bij hun dienstverlening 

geen onderscheid naar leeftijd, geslacht, sek-

suele geaardheid, burgerlijke stand, nationali-

teit, taal, ras, huidskleur, afstamming, sociaal 

statuut, godsdienst en filosofische of ideolo-

gische overtuiging van de burger. 

 

Artikel 9. 

Mandatarissen maken geen gebruik van hun 

functie en titel om persoonlijke voordelen of 

voordelen voor derden te bekomen. 

Ze maken geen gebruik van voorkennis over 

toekomstige beslissingen om daar voor zich-

zelf of derden een voordeel uit te halen. 

 

Artikel 10. 

Mandatarissen vragen en aanvaarden geen 

vergoeding, tegenprestatie of beloning voor 

hun dienstverlening. Uitzonderlijk kunnen ze 

een symbolisch geschenk met een geringe 

geldwaarde aanvaarden voor zover de aan-

vaarding van het geschenk een onafhankelijke, 

onpartijdige en objectieve instelling niet beïn-

vloedt en geen verplichtingen schept voor de 

toekomst. 

 

Artikel 11. 

Tussenkomsten bij gerechtelijke en politionele 

instanties om de juridische besluitvorming in 

individuele dossiers te beïnvloeden, bijvoor-

beeld om een proces-verbaal te laten sepone-

ren, zijn niet toegelaten. 

 

Hoofdstuk 4 — Recht op toegang tot en 

toelichting bij informatie. 

 

Artikel 12. 

Gemeenteraadsleden hebben recht van inzage 

in alle dossiers, stukken en akten die het be-

stuur van de gemeente betreffen indien deze 

een definitieve status hebben verworven, 

behalve voor dossiers die betrekking hebben 

op de persoonlijke levenssfeer van burgers. 

Ze hebben geen inzagerecht in dossiers die 

door een andere overheid aan het college van 

burgemeester en schepenen zijn opgedragen 

zoals het bevolkingsregister, de akten en regis-

ters van burgerlijke stand, het strafregister, 

enz. Dit inzagerecht wordt geregeld in het 

huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. 

 

De leden van de raad voor maatschappelijk 

welzijn hebben recht van inzage in alle dos-

siers, stukken en akten die het bestuur van het 

openbaar centrum voor maatschappelijk wel-

zijn betreffen indien deze een definitieve status 

hebben verworven, behalve voor dossiers die 

betrekking hebben op de persoonlijke levens-

sfeer van burgers. 

Dit inzagerecht wordt geregeld in het huishou-

delijk reglement van de raad voor maatschap-

pelijk welzijn. 

 

Bij het uitoefenen van het inzagerecht zijn de 

bepalingen over het beroepsgeheim van toe-

passing. Mandatarissen die misbruik maken 

van informatie, verworven via hun inzage-

recht, waardoor derden schade lijden, zijn 

hiervoor burgerrechtelijk en stafrechtelijk 

aansprakelijk. 

 

Artikel 13. 

Mandatarissen houden informatie waarvoor de 

regelgeving een geheimhoudingsplicht oplegt, 

geheim. Ze maken geen feiten of informatie 

bekend die betrekking hebben op: 

 de veiligheid van het land; 

 de bescherming van de openbare orde; 

 de financiële belangen van het bestuur; 
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 het voorkomen en bestraffen van strafbare 

feiten; 

 de persoonlijke levenssfeer van burgers, 

cliënten en medewerkers: medische, fiscale, 

sociale, enz. aard; 

 het vertrouwelijk karakter van commerci-

ele, intellectuele en industriële gegevens; 

 het vertrouwelijk karakter van beraadsla-

gingen; 

 voorstellen en ontwerpen waarover nog 

geen eindbeslissing werd genomen. 

 

Ze maken geen feiten of informatie bekend 

waarvan de bekendmaking schade kan toe-

brengen aan het privéleven of aan de eer of 

goede naam van de betrokkenen. 

 

Artikel 14. 

Mandatarissen nemen de nodige voorzorgen 

zodat vertrouwelijke of geheime informatie, 

waarover ze in het kader van hun mandaat 

kunnen beschikken, niet in handen van derden 

kan komen. Ze waken er in het bijzonder over 

dat hun persoonlijke toegang tot onlinedien-

sten van het bestuur en de toegang tot digitaal 

opgeslagen bestanden afdoende zijn beveiligd. 

 

Artikel 15. 

Informatie, waarvan mandatarissen uit hoofde 

van hun mandaat voorkennis van nemen, en 

die nog niet openbaar is, wordt noch recht-

streeks, noch onrechtstreeks meegedeeld aan 

de pers. 

 

Artikel 16. 

Mandatarissen hebben het recht om de ambte-

naren van het bestuur: 

 toelichting te vragen bij de bestaande regel-

geving 

 toelichting te vragen bij een ontwerp van 

besluit 

 toelichting te vragen bij een genomen be-

slissing 

 informatie te vragen over de stand van 

zaken van een werk of dossier 

 

Hoofdstuk 5 — Informatie verstrekken aan 

burgers. 

 

Artikel 17. 

Mandatarissen kunnen burgers informeren 

over: 

 op welke dienst ze terecht kunnen voor een 

bepaalde dienstverlening 

 de inhoud van een bepaalde dienstverlening 

 de inhoud van een bepaalde regelgeving 

 hoe ze zelf informatie kunnen opvragen in 

het kader van de openbaarheid van bestuur 

 waar ze terecht kunnen met meldingen over 

problemen en suggesties met betrekking tot 

het openbaar domein, de diensten van het 

bestuur en de dienstverlening 

 waar ze terecht kunnen met klachten over 

de dienstverlening, de wijze van optreden 

of het stilzitten van het bestuur en de dien-

sten van het bestuur 

 de inhoud van getroffen beleidsbeslissingen 

 

Artikel 18. 

Ondanks het feit dat ze er door hun functie of 

door hun inzagerecht kennis van hebben ge-

nomen, mogen mandatarissen volgende infor-

matie niet verstrekken:  

 informatie waarop degene die er om ver-

zoekt geen recht kan laten gelden 

 informatie die overeenkomstig de wettelijke 

bepalingen en de bepalingen inzake privacy 

en openbaarheid van bestuur niet mag mee-

gedeeld worden 

 informatie die de normale dienstverlening 

belemmert of doorkruist 

 

Hoofdstuk 6 — Vertrouwenspersoon en 

doorverwijzer. 

 

Artikel 19. 

Als klankbord nemen mandatarissen kennis 

van informatie met een vertrouwelijk karakter.  

Ze nemen de nodige discretie in acht wanneer 

ze deze informatie gebruiken om, in het kader 

van hun opdracht als mandataris, structurele 

oplossingen te zoeken voor terugkomende 

problemen. 

 

Artikel 20. 

Bij persoonlijke en concrete vragen van bur-

gers verwijzen mandatarissen, indien mogelijk, 

de vraagstellers door naar (overheids)diensten 

die hiervoor de vereiste bevoegdheid en exper-
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tise hebben. 

 

Mandatarissen treden niet in de plaats van de 

administratie door uitspraken en beloftes te 

doen over de afloop of het resultaat van een 

zaak of dossier. 

 

Hoofdstuk 7 — Burgers administratief 

ondersteunen en begeleiden. 

 

Artikel 21. 

Mandatarissen kunnen burgers ondersteunen 

en begeleiden in hun relatie met overheids-

diensten. Ze kunnen hen helpen om, via de 

toepasselijke procedure, een aanvraag in te 

dienen, informatie op te vragen over de stand 

van zaken van een dossier, uitleg en verant-

woording te vragen over een beslissing, beroep 

of bezwaar aan te tekenen tegen een beslissing 

en klacht in te dienen over de dienstverlening. 

 

Op vraag van de burger kunnen mandatarissen 

burgers bijstaan bij een gesprek met de be-

voegde ambtenaar. 

 

Artikel 22. 

Bij het ondersteunen en begeleiden van bur-

gers respecteren mandatarissen de privacy van 

burgers en de vertrouwelijkheid van de infor-

matie die burgers hen hiervoor verstrekken. 

 

Artikel 23. 

Bij het ondersteunen en begeleiden van bur-

gers respecteren mandatarissen de onafhanke-

lijkheid van de ambtenaren en diensten en de 

objectieve toepassing van de vastgelegde 

procedures. 

 

Artikel 24. 

Wanneer een mandataris een burger begeleidt 

of ondersteunt, wordt de correspondentie 

gevoerd op naam van de burger. Er wordt 

nooit melding gemaakt van de ondersteunende 

of begeleidende rol van de mandataris. 

 

Hoofdstuk 8 — Tussenkomsten door man-

datarissen. 

 

Artikel 25. 

Mandatarissen doen geen tussenkomsten om 

de in procedures objectief vastgelegde verwer-

kings- of behandelingstermijn te beïnvloeden. 

 

Mandatarissen doen geen tussenkomsten 

waardoor in gelijke gevallen burgers op een 

andere manier worden behandeld. 

 

Mandatarissen doen geen tussenkomsten om 

de afloop of het resultaat van een zaak te 

beïnvloeden in de door de burger gewenste 

zin. 

 

Worden beschouwd als geoorloofde tussen-

komsten: 

 vragen naar de reden waarom een dossier 

nog niet behandeld is 

 vragen naar de reden waarom de afhande-

ling van een dossier zo traag vordert 

 meedelen van gegevens en relevante infor-

matie of het vestigen van de aandacht op 

objectieve gegevens waardoor een versnel-

de behandeling van een dossier mogelijk 

wordt 

 

Artikel 26. 

Tussenkomsten bij personen en selectiebu-

reaus, die in opdracht van het bestuur de ge-

schiktheid van de kandidaten voor een aan-

werving of bevordering bij het bestuur beoor-

delen, zijn niet toegelaten. 

 

Wanneer ze om steun gevraagd worden door 

kandidaten voor een aanwerving of bevorde-

ring delen ze de betrokkene mee dat de selectie 

gebeurt door een onafhankelijke jury op basis 

van objectief meetbare criteria. 

 

Mandatarissen kunnen: 

 informatie inwinnen en verspreiden over 

vacatures, de aanwervings- en bevorde-

ringsvoorwaarden, de sollicitatieprocedures 

en de selectiereglementen voor betrekkin-

gen bij het bestuur 

 discreet, zonder mogelijkheid tot non-

verbale communicatie met de kandidaten, 

aanwezig zijn als waarnemer bij selectie-

proeven voor betrekkingen bij het bestuur; 

ze mogen zich niet mengen in de vraag-

stelling en mogen niet aanwezig zijn bij de 

deliberatie door de selectiecommissie 
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Artikel 27. 

Mandatarissen kunnen belangstellenden in-

formeren over vacatures in de privé- en over-

heidssector. 

 

Op eigen initiatief kunnen ze personen aanbe-

velen bij werkgevers. Ze beloven of leveren 

hierbij geen tegenprestaties door het bestuur.  

 

Artikel 28. 

Tussenkomsten met de bedoeling de toewij-

zing of de uitvoering van contractuele verbin-

tenissen met het bestuur te beïnvloeden zijn 

niet toegelaten. 

 

Hoofdstuk 9 — Schijndienstbetoon en on-

gevraagd dienstbetoon. 

 

Artikel 29. 

Alle vormen van dienstbetoon waarbij manda-

tarissen de indruk wekken dat een voor de 

burger bevredigende afloop (doorloopsnelheid, 

resultaat) van een zaak of dossier enkel moge-

lijk is (was) door hun tussenkomst of invloed 

is niet toegestaan. 

 

Wanneer een burger daar niet om gevraagd 

heeft, zal een mandataris hem niet aanschrij-

ven om hem, in plaats van of naast de officiële 

kennisgeving, op de hoogte te brengen van de 

beslissing die genomen werd in een zaak of 

dossier. 

 

Artikel 30. 

Dienstbetoon, waarbij mandatarissen optreden 

in naam van een burger, zonder dat deze daar-

om gevraagd heeft, zijn niet toegestaan. 

 

Hoofdstuk 10 — Verhouding tussen manda-

tarissen en ambtenaren 

 

Artikel 31. 

De administratie en diensten van de gemeente 

en het openbaar centrum voor maatschappelijk 

welzijn staan onder leiding van de secretaris. 

De secretaris is bevoegd voor het dagelijks 

personeelsbeheer en ziet erop toe dat het per-

soneel van het gemeentebestuur en van het 

openbaar centrum voor maatschappelijk wel-

zijn met de mandatarissen samenwerkt in een 

geest van loyauteit, openheid, eerlijkheid en 

onpartijdigheid en met hen omgaat in overeen-

stemming met de deontologische code voor 

ambtenaren en de deontologische code voor 

mandatarissen. 

 

Artikel 32. 

De personeelsleden en de organisatie van de 

dienstverlening worden aangestuurd door de 

secretaris, de leden van het managementteam 

en de diensthoofden. De diensten zijn verant-

woordelijk voor een loyale, tijdige en correcte 

uitvoering van het beleid. 

 

Artikel 33. 

Mandatarissen gaan met personeelsleden om 

als volwaardige partners. Met respect voor 

ieders eigenheid en rol communiceren ze met 

elkaar, zowel mondeling als schriftelijk, op 

een hoffelijke en beleefde manier. 

 

Artikel 34. 

Mandatarissen geven geen instructies aan 

personeelsleden en spreken personeelsleden 

niet aan op hun functioneren en de dienstver-

lening. Ze doen geen deloyale uitspraken in 

het publiek over de personeelsleden en de 

dienstverlening. 

 

Problemen, opmerkingen en aanbevelingen 

met betrekking tot het functioneren van perso-

neelsleden en de dienstverlening kunnen ge-

meld worden bij de secretaris. 

 

Artikel 35. 

De communicatie naar de ambtenaren van de 

beslissingen van het college van burgemeester 

en schepenen en de bijzondere comités van het 

openbaar centrum voor maatschappelijk wel-

zijn verlopen altijd via de secretaris. 

 

Artikel 36. 

Na elke volledige vernieuwing van de gemeen-

teraad en de raad voor maatschappelijk welzijn 

sluit de secretaris een afsprakennota met het 

college van burgemeester en schepenen en het 

de bijzondere comités van het openbaar cen-

trum voor maatschappelijk welzijn over de 

wijze waarop het managementteam met de 

politieke organen zal samenwerken om de 

beleidsdoelstellingen te realiseren, en over de 

omgangsvormen tussen het politieke bestuur 
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en de administratie. 

 

Hoofdstuk 11 — Naleving. 

 

Artikel 37. 

Ambtenaren of mandatarissen die geconfron-

teerd worden met handelingen van mandataris-

sen die zij in strijd achten met deze deontolo-

gische code melden dit binnen de tien dagen 

aan de secretaris. Anonieme klachten zijn 

onontvankelijk. 

De secretaris bezorgt de betrokken mandataris 

onmiddellijk een kopie van de melding. 

 

De secretaris legt de melding voor aan de 

voorzitter van de raad. De voorzitter van de 

raad onderzoekt de melding en beslist, na de 

betrokkene gehoord te hebben, over het gevolg 

dat er moet aan gegeven worden. 
 

 

 


