Deontologische code

Inleiding
De gemeentelijke actie moet niet alleen in overeenstemming zijn met de Grondwet, met de Wet (in de
brede zin), met de principes van de Mensenrechten en met goed bestuur, maar ook met ethische
regels (principes en waardesysteem).
Door dit charter te ondertekenen, verbinden de mandatarissen van Vorst zich ertoe de specifieke
ethische regels na te leven, zowel in de strikte uitoefening van hun manda(a)t(en) als in alle
betrekkingen met de andere mandatarissen, hun collega’s, de ambtenaren en alle andere betrokkenen.
Zodoende erkennen ze dat hun integriteit en hun voorbeeldfunctie essentieel zijn, zowel voor de
uitoefening van hun manda(a)t(en) als om het vertrouwen van de inwoners van Vorst in het plaatselijke
democratische systeem te behouden en te versterken.
Artikel 1
Deze code is van toepassing op alle gemeentelijke mandatarissen van Vorst.
Onder de gemeentelijke mandatarissen dient te worden verstaan:
•
•
•
•

de burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden;
de voorzitter en de raadsleden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn;
de politieraadsleden;
ieder lid van de algemene vergadering, van de raad van bestuur, van het beheerscomité of van de
raad van een plaatselijke instelling, aangesteld door de gemeente.

Artikel 2 – Algemeen belang
De gemeentelijke mandatarissen moeten bij de uitoefening van hun mandaat voorrang geven aan het
algemeen belang waar ze mee belast zijn. De mandatarissen onthouden zich van iedere overweging
van persoonlijk of familiaal belang, van iedere vorm van favoritisme of nepotisme.
Artikel 3 - Respect voor de lichamelijke en psychologische integriteit van alle betrokkenen
De mandatarissen onthouden zich van iedere vorm van pesterijen of ongewenst seksueel gedrag.
Zij mogen geen racistische, seksistische of discriminerende opmerkingen of toespelingen maken en
geen racistisch, seksistisch of discriminerend gedrag vertonen.
Artikel 4 – Onpartijdigheid, voorbeeldigheid en neutraliteit van het openbaar ambt
De mandatarissen behouden de gelijkheid van rechten op het niveau van het openbaar ambt, dit wil
zeggen dat zij hun mandaten ten aanzien van alle burgers onder dezelfde voorwaarden moeten
uitvoeren, ongeacht hun religieuze of politieke overtuigingen, hun afkomst of hun geslacht/gender.
Iedere burger en iedere instelling wordt gelijk en zonder enige vorm van discriminatie behandeld.
Beslissingen worden genomen en diensten worden verleend zonder partijpolitieke overwegingen.

De mandatarissen geven uiting aan hun mening door zich ervan te vergewissen dat hun opmerkingen
in overeenstemming zijn met hun mandaat, door met name persoonlijke aanvallen, smaad en laster te
vermijden.
Artikel 5 - Transparantie
De mandatarissen houden geen informatie achter waarop de burger rechtmatig recht heeft. Zij
communiceren eerlijk en open met de andere mandatarissen. De financiële verslagen of
activiteitenverslagen, en andere documenten die zij publiceren of goedkeuren, moeten de realiteit
weerspiegelen of, te goeder trouw, wat zij geloven dat de realiteit is.
Wanneer zij informatie publiceren, waken de mandatarissen erover dat die volledig en correct is of
geloven zij te goeder trouw dat ze volledig en correct is.
Artikel 6 – Belangenconflict
De gemeentelijke mandatarissen verklaren kennis te hebben genomen van artikel 245 van het
Strafwetboek betreffende het onwettig nemen van belangen.
Zij vermijden dat zij zich in een situatie van belangenconflict of schijnbaar belangenconflict plaatsen. Er
is een belangenconflict wanneer een gemeentelijke mandataris een persoonlijk belang heeft dat de
uitoefening van zijn functies onrechtmatig zou kunnen beïnvloeden.
De gemeentelijke mandataris die vaststelt dat hij/zij zich blootstelt aan een reëel of potentieel
belangenconflict, meldt dit mondeling (zonder daarom het principe van respect voor de persoonlijke
levenssfeer in gevaar te brengen), vóór iedere schriftelijke of mondelinge tussenkomst en vóór hij/zij in
zitting van het college, van de gemeenteraad, van de raad voor maatschappelijk welzijn, van de
politieraad of van de instantie waar hij/zij toe werd aangeduid, stemt over een kwestie die met dit
belang verbonden is.
Geen enkel lid van de Executieve mag lid zijn van een besluitvormingsorgaan van een vereniging die
door de gemeente wordt ondersteund, tenzij de statuten van die laatste anders bepalen.
De mandatarissen aanvaarden geen enkel geschenk. Zij aanvaarden, geven en vragen geen
geschenken, voordelen, gunsten of andere voordelen, op persoonlijke titel en voor privégebruik, die
hun objectiviteit en onpartijdigheid bij de uitoefening van hun mandaat zouden kunnen beïnvloeden. Zij
weigeren zich in een situatie van verplichtingen tegenover de schenker(s) te plaatsen. Zij waken er ook
over hun mandaat niet te vermelden bij de aankoop, op persoonlijke titel, van goederen of diensten bij
een leverancier van de Gemeente.
Occasioneel is het aanvaarden van een geschenk of een ander voordeel alleen toegelaten indien:
- het een minieme waarde heeft en
- het aangeboden wordt bij een activiteit of een evenement in verband met de uitoefening van de
officiële functies van de mandataris, mits deze aanvaarding of schenking de integriteit van de betrokken
mandataris niet in het gedrang brengt, of niet de indruk geeft ze in het gedrang te brengen.
Artikel 7 - Vertrouwelijkheid en verplichting tot terughoudendheid
Onverminderd de transparantie, onthouden de mandatarissen zich strikt van het meedelen van
informatie die vertrouwelijk is, of van onbetrouwbare of onvolledige bronnen.
Tot slot waken de mandatarissen erover dat zij een verplichting tot terughoudendheid handhaven, o.a.
met de leden van het gemeentepersoneel, met name door te vermijden hen hun mening op te dringen
over de andere mandatarissen of andere betrokkenen, en door te vermijden hen naar hun politieke
overtuiging te vragen.
Artikel 8 – Verantwoordelijkheid en professionalisme
De gemeentelijke mandatarissen verbinden zich ertoe ten volle en regelmatig deel te nemen aan de
zittingen van de gemeenteraad, van de raad voor maatschappelijk welzijn, van de politieraad en van de
commissies waar zij toe behoren alsook bij de instanties waartoe zij werden aangeduid.

Artikel 9 - Respect voor de scheiding der machten
De mandatarissen respecteren strikt het principe van de scheiding der machten en onthouden zich van
rechtstreekse of onrechtstreekse mondelinge of schriftelijke tussenkomsten:
•

•

bij magistraten van welke rechtbank dan ook, om stappen te ondernemen bij deze instanties
teneinde navraag te doen over de voortgang van een dossier of een procedure te versnellen, in
verband met een specifiek geschil, met uitzondering van de mogelijkheid om aan de bevoegde
procureur des Konings alle informatie door te geven waarvan zij op de hoogte zouden zijn en die
van belang kan zijn voor het overheidsoptreden;
bij iedere administratie of dienst met als doel een persoon op enigerlei wijze te bevoordelen voor
het verkrijgen van een administratieve beslissing.
Artikel 10 – Naleving van de wettelijke verplichtingen

De gemeentelijke mandatarissen verbinden zich ertoe al hun wettelijke verplichtingen, met name de
fiscale, sociale en administratieve verplichtingen, ernstig en zorgvuldig na te leven.

