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Deontologische code lokale mandatarissen  
 
 
Artikel 1 
De deontologische code van de lokale mandatarissen van gemeente en OCMW inzake 
dienstverlening aan de bevolking, hierna ‘code’ genoemd, omvat het geheel van beginselen, 
gedragsregels, richtlijnen en principes die de lokale mandatarissen van gemeente en OCMW, 
hierna ‘lokale mandatarissen’ genoemd, als leidraad nemen bij de uitoefening van hun mandaat 
en bij de dienstverlenende activiteiten ten behoeve van de bevolking.  
 
Artikel 2 
Onder de in onderhavige code gehanteerde begrippen ‘burgers’ of ‘bevolking’ wordt verstaan: 
personen, groepen, verenigingen, instellingen, bedrijven en andere organisaties of entiteiten die 
particuliere belangen nastreven of behartigen. 
 
Artikel 3 
De lokale mandatarissen zullen voor de omschrijving van eventuele eigen 
dienstverleningsactiviteiten geen termen gebruiken die verwarring kunnen scheppen met officiële 
door overheden ingestelde instanties belast met het verstrekken van informatie of met de 
behandeling van klachten.  
Het gebruik van de termen ‘ombudsman’, ‘klachtenbehandeling’, ‘klachtendienst’ en andere 
vergelijkbare afleidingen of samenstellingen met ‘ombud’ of ‘klacht’ is verboden.  
 
Artikel 4 
Bij hun optreden als lokale mandataris in en buiten het gemeente- en OCMW-bestuur en in hun 
contacten met de bevolking, zoals omschreven in artikel 2, geven de lokale mandatarissen 
voorrang aan het algemeen belang boven particuliere belangen. 
 
Artikel 5 
Tussenkomsten bij gerechtelijke en politionele instanties om de juridische besluitvorming in 
individuele dossiers te beïnvloeden, bijvoorbeeld om een proces-verbaal te laten seponeren, zijn 
verboden. 
 
Artikel 6 
Bij de beoordeling van dossiers kan door lokale mandatarissen niet worden gevraagd dat 
opgemaakte adviezen van de administratie worden aangepast.  
In voorkomend geval kan bij de besluitvorming wel gemotiveerd worden afgeweken van adviezen 
van de administratie, waarbij het betrokken bestuursorgaan zelf de aanzet voor de motivering en 
de argumentatie hiertoe aanreikt. 
 
Artikel 7 
Actieve tussenkomsten in selectieprocedures voor personeel van gemeente of OCMW, die tot doel 
hebben het verhogen van kansen van welbepaalde kandidaten, zijn niet toegestaan. 
 
Artikel 8 
Actieve tussenkomsten van lokale mandatarissen met de bedoeling de toewijzing of de uitvoering 
van contractuele verbintenissen of van overheidsopdrachten met gemeente of OCMW te 
beïnvloeden ten voordele van welbepaalde aanbieders, zijn verboden. 
 
Met inachtname van de decretale bepalingen terzake, geldt dit met name voor familiale of enige 
andere verwantschap met dienstverleners/aannemers/leveranciers bij overheidsopdrachten. 
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Artikel 9 
Als een mandataris, al dan niet via een tussenpersoon, een persoonlijke betrokkenheid of privé-
belang heeft bij een bepaald dossier, stelt deze, al naar gelang de situatie, de burgemeester of 
de voorzitter van de gemeenteraad of de OCMW-voorzitter daarvan op de hoogte, en onthoudt 
deze zich van de behandeling van dat dossier.  
 
Artikel 10 
Alle vormen van schijndienstbetoon, waarbij lokale mandatarissen bewust maar onterecht de 
indruk wekken dat zij bij de goede afloop van een dossier daadwerkelijk tussenbeide gekomen 
zijn - eventueel zonder dat de betrokken burger om een tussenkomst heeft gevraagd - zijn niet 
toegestaan.  
 
Artikel 11 
Lokale mandatarissen mogen geen gebruik maken van de communicatiekanalen van de gemeente 
of het OCMW om publiciteit te maken voor persoonlijke of partijgebonden dienstverlenende 
activiteiten. 
 
Artikel 12 
Lokale mandatarissen mogen geen gebruik maken van het logo, het briefpapier of de 
briefomslagen van de gemeente of het OCMW om publiciteit te maken voor persoonlijke of 
partijgebonden dienstverlenende activiteiten. 
 
Artikel 13 
Het gebruik van eigendommen of voorzieningen van de gemeente of het OCMW voor privé-
doeleinden is niet toegestaan. 
 
Lokale mandatarissen declareren geen kosten die al op andere wijzen werden vergoed. 
 
Artikel 14 
Onderhavige code doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging wegens 
schending van het beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.  
 
Onderhavige code doet geen afbreuk aan overige bepalingen uit het Gemeentedecreet en het 
OCMW-decreet.  


