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Deontologische code van 
de ambtenaar   
lokaal bestuur Schilde 

“Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.” 
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Voorwoord   
 

 
Wie ambtenaar is, heeft een bijzondere taak in de samenleving. Hij of zij werkt voor het algemeen 
belang en zet zich in voor de rechten en het welzijn van alle inwoners van Schilde. Je mag daarvoor 
soms de overheidsmacht inzetten tegenover de inwoners. Dat vraagt om de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid. Misbruik van die macht richt grote schade aan in de organisatie en in de samenleving.  
 
Het is een voorrecht als je je voor de publieke zaak mag inzetten. Dat bij dat voorrecht ook 
verplichtingen horen, is normaal. De samenleving mag aan de oprechtheid van ambtenaren en 
bestuurders strenge eisen stellen.   Dat ambtenaren een eed afleggen is dan ook wettelijk verplicht. 
Daarnaast hebben wij als lokaal bestuur Schilde een gedragscode. Die moet het handelen van 
ambtenaren sturen.  
 
Deze gedragscode beschrijft nauwkeurig de verplichtingen die bij het ambt van ambtenaar horen. De 
code vraagt om een kritische en loyale ambtenaar die zich samen met de politieke bestuurders inzet 
voor de publieke zaak. En die op geen enkele manier de overheidsmacht misbruikt die hem of haar 
is toevertrouwd. Wie deze regels volgt, kan rekenen op onze volledige steun. 
 
Maar het is normaal dat je twijfels hebt of worstelt met de juiste keuzes en grenzen binnen de 
uitvoering van je werk. De code is een handvat in dit soort gevallen. Bekijk de code als toetssteen en 
bespreek je twijfels zonder schroom met je leidinggevende, collega’s of een vertrouwenspersoon. 
We moeten samen een omgeving maken binnen de organisatie die nadenken stimuleert en feedback 
waardeert. 
 
Ambtenaren en politici horen zich samen in te zetten om een betrouwbare overheid te zijn. Dat 
schept ook een verplichting voor de organisatie. De gemeente Schilde moet, als goede werkgever, 
haar ambtenaren ondersteunen om hun publieke taak op een gerichte en betrouwbare manier uit te 
voeren. Dat is onze opdracht en zo zullen we samen met jullie werken aan het integriteitbeleid 
van de gemeente Schilde. 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen 
Burgemeester Dirk Bauwens en algemeen directeur Tine Vervisch 
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Inleiding  
 

Toepassingsgebied 
Deze deontologische code geldt voor alle medewerkers in dienst van het lokaal bestuur Schilde, 
gemeente en OCMW, ongeacht waar of waaraan je werkt en met welke overeenkomst.  Daarnaast 
kunnen er extra regels gelden binnen jouw team, dan geldt deze gedragscode én gelden die extra 
regels. 

Deze gedragscode is bedoeld als houvast tijdens je werk als ambtenaar, maar ook om in de privésfeer 
te helpen met regels over wat wel en niet mag. 

De deontologische code is openbaar en raadpleegbaar op de website www.schilde.be. 

Wat is integriteit?   
Integriteit gaat over de handelingen en beslissingen van jou als medewerker. Het is geen 
karaktereigenschap: integriteit gaat niet over wie je bent, maar wel over wat je doet.   

Integer handelen op je werk houdt drie zaken in:  

• Je oefent je functie goed en zorgvuldig uit. Je houdt rekening met je verantwoordelijkheden 
en de normen en waarden van de organisatie.   

• Je houdt in je keuzes, beslissingen en gedrag voldoende rekening met de rechten, belangen 
en wensen van alle betrokkenen.  

• Je bent op de hoogte van de gedragsregels en past die toe.  

Waarom is integriteit belangrijk? 
Een lokale overheid speelt een ingrijpende rol in het leven van de burger of voor een bedrijf.  

Een overheid beschikt immers over bevoegdheden die rechtstreeks het leven van een burger of de 
situatie van een bedrijf kunnen beïnvloeden: een vergunning verlenen of weigeren, een subsidie 
toekennen of intrekken, een belasting of retributie heffen, hulp verlenen of stopzetten…   

Bovendien heeft een overheid toegang tot allerlei persoonlijke of vertrouwelijke gegevens van 
burgers, organisaties en bedrijven.  

Daarom is het cruciaal dat burgers en bedrijven vertrouwen stellen in het lokaal bestuur.   

Om dat vertrouwen te winnen en te behouden, moet je als medewerker steeds integer handelen. 
Integer handelen versterkt het vertrouwen in de overheid. De democratische rechtsstaat is voor haar 
functioneren afhankelijk van het vertrouwen van de burger.  

Waarom is een deontologische code belangrijk?  
Welke functie je ook hebt, voor je omgeving ben je het gezicht van de gemeente Schilde. Zowel in je 
werk als in je privéleven. Je bent dus mee verantwoordelijk voor het vertrouwen van burgers en 
bedrijven in de organisatie.   

De deontologische code helpt je hierbij. Ze geeft je een aantal gedragsregels om integer te handelen. 
Ze beschermt je tegen mogelijke risico’s, beschuldigingen en druk van buitenaf. En ze kan je 
inspireren om een goede basishouding te vinden bij al je handelingen en beslissingen.  

Deze deontologische code gaat eerst in op ‘goed ambtenaarschap’. Dat is een basishouding, een 
mentaliteit die al je handelingen en beslissingen kan leiden. Als je deze korte inspiratietekst volgt, 
handel je als een goed ambtenaar.  

http://www.schilde.be/
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Daarna bevat de deontologische code een aantal ‘gedragsregels’. Dit zijn gedragsregels die elke 
medewerker minstens moet toepassen. Zo weet jij wat er van jou verwacht wordt, en weten burgers 
en externe partijen wat ze kunnen verwachten, zodat zij daar rekening mee kunnen houden.   

De deontologische code heeft daarmee ook een beschermende functie. Ze helpt je om risico’s te 
herkennen, om weerstand te bieden aan verleidingen en aan valse of lastig weerlegbare 
beschuldigingen, en om druk van buitenaf te weerstaan. Die risico’s hebben te maken met geld, 
macht, kennis(monopolie), afhankelijkheid, emotionele betrokkenheid, een dubbele pet … en zouden 
tot gevolg kunnen hebben dat je als ambtenaar misschien niet meer in volledige onafhankelijkheid 
(en dus in het algemeen belang) een beslissing kan nemen. De ‘gedragsregels’ helpen je bij al je 
handelingen en beslissingen, en beschermen je tegen vergissingen of misstappen door 
onwetendheid.  

Het spreekt voor zich dat de leidinggevenden een belangrijke voorbeeldfunctie hebben voor 
bewustwording en naleving van de deontologische code. Ze zijn hierop ook steeds aanspreekbaar.  

De praktijk is weerbarstig, dus vraag hulp 

In je dagelijkse werk kan je te maken krijgen met lastige situaties of afwegingen. Situaties waarbij je 
je afvraagt of je wel juist handelt. Of dat je twijfelt of een ander wel juist handelt. Waarbij je je 
afvraagt wat het juiste is om te doen.   

De gedragsregels in de deontologische code kunnen niet op alle situaties een kant-en-klaar 
antwoord bieden. Het is onmogelijk om elke denkbare situatie op voorhand te voorzien. Bovendien 
wijzigen de omstandigheden voortdurend door nieuwe ontwikkelingen: nieuwe technologieën, 
nieuwe wetgeving, nieuwe trends….  

Je moet dus altijd zelf blijven nadenken en je bewust blijven van wat het betekent om als ambtenaar 
integer te handelen. En wat het betekent om een ‘goed ambtenaar’ te zijn. De gedragscode geeft je 
in dat geval wel een idee voor waar je het antwoord ‘in de geest van deze regels’ moet zoeken.  

Heb je een vraag waar je niet uit komt? Bespreek dat dan en vraag hier hulp bij. Eerst bij jouw 
leidinggevende, maar ook kun je terecht bij je collega’s of de vertrouwenspersoon.  
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De goede ambtenaar 
 

Een “goede ambtenaar” zijn betekent dat men op jou kan rekenen. Je bent betrouwbaar, je neemt je 
taken serieus, houdt je aan de afspraken en toont voorbeeldgedrag.  Deze principes gaan over de 
bovengrens van moreel handelen als ambtenaar.  Er wordt verwacht dat je ernaar streeft om dit altijd 
toe te passen in je functie.   

• Je oefent je opdrachten plichtsgetrouw en op een correcte wijze uit. Dat doe je met respect 
voor je organisatie en voor de bestaande wet- en regelgeving.  

• Je werkt met je leidinggevende en collega’s loyaal, open en constructief samen aan de 
opdracht van het lokaal bestuur Schilde.  Je verzorgt de best mogelijke dienstverlening aan 
de burger.  

• Je laat je leiden door het algemeen belang. Je houdt uiteraard rekening met de belangen van 
iedereen die een beroep op jou doet, maar verliest nooit het algemeen belang uit oog. 

• Je gaat respectvol om met collega’s en burgers. Je discrimineert niet en verleent niemand 
een voorkeursbehandeling.  

• Je gaat zorgvuldig en verantwoordelijk om met bevoegdheden, middelen (gelden, goederen, 
kennis) en informatie.   

• Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen handelen. Je bent aanspreekbaar op je gedrag, 
en je spreekt anderen hierop aan. Dat gaat vaak verder dan het vasthouden aan officiële 
regels.  

• Je bent in staat om verleidingen te weerstaan en, beter nog, te voorkomen dat je in 
verleidelijke situaties terecht komt.   

Hoe je die principes toepast in je dagelijkse werk, is telkens weer een oefening. Soms kom je in een 
grijze zone, waar principes tegen elkaar afgewogen moeten worden, of waar elke keuze nadelen 
heeft.  Dan is het belangrijk de afweging goed te kunnen motiveren, zodat duidelijk is waarom je een 
bepaalde keuze maakt.  

Om te weten welk gedrag er minimaal verwacht wordt van elke ambtenaar, is het belangrijk om een 
morele ondergrens vast te leggen in de deontologische code. Dit wil zeggen: welke gedragsregels zijn 
de absolute minimumgrenzen die iedere medewerker van het lokaal bestuur Schilde moet 
respecteren?  Gedrag dat niet in overeenstemming met deze ondergrens is, breekt in op de basis van 
de samenwerking en heeft gevolgen. 

Deze minimumgrenzen leggen we vast in de hiernavolgende gedragsregels. 
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Gedragsregels  
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Regel 1. Respectvol omgaan met anderen 

 Je behandelt iedereen op gelijkwaardige wijze en met respect 

Je neemt de ander serieus, luistert naar elkaar en gaat fatsoenlijk met elkaar om. Je benadert 
iedereen steeds hoffelijk, vriendelijk en respectvol. Ook in moeilijke situaties en bij klachten blijf je 
rustig en beleefd.  

Je houdt rekening met ieders rechten en belangen. Dit betekent niet dat je het iedereen altijd naar 
de zin moet maken. Het betekent dat je geval per geval de verschillende belangen zorgvuldig afweegt 
om tot een goede beslissing te komen. Je respecteert daarbij wet- en regelgeving.  

Iedereen verdient het dat er respectvol met hem of haar wordt omgegaan. Als je respect toont voor 
de burgers, krijgen ze meer vertrouwen in de organisatie en de overheid.  Het geeft blijk van een 
goede dienstverlening.  

 Iedere vorm van discriminatie is verboden 

Je laat je bij de uitoefening van je functie niet beïnvloeden door filosofische, politieke, syndicale of 
religieuze overtuigingen, door seksuele geaardheid, geslacht, ras, herkomst of andere 
persoonsgebonden kenmerken. 

Schilde hanteert een nultolerantie tegenover discriminatie. Iedereen die je ontmoet vanuit je functie 
is uniek.  Je mag anderen nooit voortrekken of achterstellen om wie ze zijn.  

Geef het goede voorbeeld en bewaak ook je eigen grenzen. Steun het slachtoffer als je getuige bent 
en gebruik de mogelijkheden om je uit te spreken. Elke melding wordt ernstig genomen.  

 Je vermijdt ongewenste omgangsvormen en ongewenst gedrag 

Verbaal of fysiek geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag kan niet. Elke vorm van verbaal of 
lichamelijk gedrag waarvan je weet, of zou moeten weten, dat het afbreuk doet aan iemands 
waardigheid, is ongewenst. Je respecteert elkaars grenzen en stelt geen gedrag dat de ander als 
ongewenst ervaart.  

Bij grensoverschrijdend gedrag speelt beleving een belangrijke rol. Wat de ene als een grappig of 
speels gebaar ziet, kan een ander als opdringerig of vervelend ervaren.  Voel je jezelf ongemakkelijk 
bij bepaalde opmerkingen of bij het gedrag van een collega? Blijf er niet mee zitten en bespreek dit 
met die collega. Je kan het ook bespreken met je leidinggevende of een vertrouwenspersoon.  

Spreek anderen aan op hun ongewenst gedrag en steun collega’s die het slachtoffer zijn van 
ongewenste omgangsvormen. Toets ook voldoende of jij gepast hebt gereageerd. Ook al ben je niet 
zelf verantwoordelijk voor het pestgedrag of de ongewenst omgangsvormen, je bent er wel mee 
verantwoordelijk voor dat het stopt. 

Wie het ook betreft, vertonen van ongewenst gedrag is altijd een overtreding van de gedragscode en 
kan leiden tot sancties zoals omschreven in het arbeidsreglement1.   

Enkele voorbeelden van ongewenst gedrag 

• Roddelen over collega’s, racistische ‘grappen’ of posts op sociale media 

• Spamming (ongevraagd grote aantallen e-mails of sms’en sturen) 

• Stalking (iemand hinderlijk volgen of lastigvallen) 

• Een collega negeren of belachelijk maken 

 
1 In het arbeidsreglement vind je alle procedures over omgaan met ongewenst gedrag.   
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Regel 2. Belangenvermenging en de schijn ervan tegengaan  

 Je zet een stap opzij als je betrokken bent.  

Je oefent je ambt onpartijdig en objectief uit zonder persoonlijke belangen of belangen van 
privérelaties voorop te stellen. 

Burgers, bestuur en externe partijen willen een overheid waarop ze kunnen vertrouwen, die iedereen 
hetzelfde behandelt, gelijke kansen geeft, het algemeen belang vooropstelt en zich niet laat leiden 
door vooringenomenheid, eigenbelang of verkeerde motieven.  

Het kan verleidelijk zijn om iets te doen voor je familie, een vriend, een (ex-)collega, of voor jezelf, 
maar het mag niet, ook al staat er geen wederdienst tegenover. Hetzelfde geldt als je een 
persoonlijk conflict hebt met een betrokkene in een dossier. Jouw relatie mag geen positieve of 
negatieve invloed hebben op de dienstverlening en de rechten van de burger.  

Meld het je leidinggevende onmiddellijk wanneer je persoonlijk betrokken bent bij een dossier of 
een opdracht.  Je leidinggevende kan het dossier dan bijvoorbeeld overdragen aan een collega. 

Enkele voorbeelden van belangenvermenging 

• De aanvraag van je vervelende buurman extra lang onbehandeld laten liggen. 

• In de straat van je ouders eerst de grachten ruimen om hen een plezier te doen terwijl de planning 
anders is. 

• Jurylid zijn als je schoonbroer meedingt naar de job. 

• Een prijsvraag beoordelen waarvoor je zoon ook een offerte heeft ingediend. 

• Een dossier boven of onder aan de stapel leggen op vraag van iemand.  

• Je adviseert bij de vergunning van een bouwproject waarin je zelf overweegt een pand te kopen.   

 

 Ga zelf de schijn van belangenvermenging tegen.  

Het mag niet lijken alsof andere belangen een invloed hebben op de dienstverlening. De verdenking 
van belangenvermenging hoeft zelfs niet waar te zijn.  Het vermoeden alleen al, kan volstaan om het 
vertrouwen in jou of in het lokaal bestuur te beschadigen.  En eenmaal dat is gebeurd is het lastig uit 
te leggen en ongedaan te maken.  

Ga daarom ook niet in op sociale of politieke druk om een voorkeursbehandeling en meld het als 
burgers dreigen om naar de politiek te stappen.   

 Je meldt je bijberoep  

Plaats jezelf niet in een toestand van belangenconflict en laat je er ook niet in plaatsen. 

Je mag in je vrije tijd en tijdens je verlof een bijberoep doen als het je functie niet in de weg staat.  
Hetzelfde geldt voor je partner. Een bijberoep dat raakvlakken heeft met je job geeft risico op de 
schijn van belangenvermenging.   

Een bijberoep of nevenactiviteit vormt geen probleem als  

• deze verenigbaar is met je functie 

• de uitvoering van je ambtsplichten niet in de weg staat  

• de waardigheid van het ambt en je onafhankelijkheid niet in gedrang brengt  

• hiermee geen conflict tussen tegenstrijdige belangen ontstaat    
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Je meldt je bijberoep bij je aanwerving of wanneer je dit bijberoep opstart aan de algemeen directeur. 

Enkele voorbeelden van onverenigbaarheden 

• Betaald extern advies verlenen in dossiers waar je zelf ook als ambtenaar bij betrokken bent. 

• In (onder)aanneming werken voor het gemeentebestuur.  

• Lidmaatschap van een organisatie die buiten de wet staat. 

• Je kennis als ambtenaar commercieel aanbieden.  

• Je eigen huurpand aanbieden om een activiteit van de afdeling te huisvesten.    

 Je let op met nevenactiviteiten.  

Neem geen deel aan activiteiten die de onpartijdige en objectieve uitoefening van je ambt kunnen 
beïnvloeden. Vermijd (de schijn van) vooringenomenheid. 

Belangenvermenging, of de schijn ervan, kan de keerzijde zijn van je maatschappelijke 
betrokkenheid. Door je persoonlijke engagement of overtuiging publiek zichtbaar te maken kan de 
indruk ontstaan dat het algemeen belang voor jou niet primeert boven het belang van de organisatie 
waar je bij betrokken bent.  
 
Een nevenactiviteit moet je ruim interpreteren. Het kan gaan om het lidmaatschap in het bestuur van 
een vereniging of vrijwilligerswerk, meelopen in een manifestatie, opdienen bij een evenement.  
Wanneer dit raakvakken heeft met je functie in Schilde moet je terughoudend zijn. 
 
Ook als je omwille van je job als gastspreker, jurylid of expert uitgenodigd wordt is dat een 
nevenactiviteit. Als je uitgenodigd wordt omwille van je functie, dan vraag je eerst toelating aan de 
algemeen directeur.  Als het past binnen de maatschappelijke opdracht van het bestuur kan je 
hiervoor dienstvrijstelling aanvragen.   
 

Enkele voorbeelden van niet geoorloofde nevenactiviteiten  

• Als milieuambtenaar de bar openhouden bij een protestactie van een klimaatbeweging tegen het 
beleid van het lokale bestuur.  

• Gastspreker zijn bij een onderneming waartegen het bestuur een juridische procedure heeft 
lopen.   

 

Regel 3. Corruptie tegengaan  

 Je vraagt of ontvangt geen geld, goederen of diensten voor jouw 
tussenkomst. 

Jij bepaalt door je werk mee wat anderen wel of niet krijgen. Dit geeft je een bepaalde macht en je 
kan daardoor een doelwit zijn van corruptie of er zelf toe verleid worden.  

Bij corruptie vraag of neem je van anderen een betaling, een gift, een gunst of een ander voordeel 
aan om een voorkeursbehandeling te geven, of om de wet of het beleid juist niet uit te voeren. 
Corruptie leidt tot privileges aan degene die betaalt en onthoudt deze aan degene die niet betaalt. 

Corruptie beschadigt het vertrouwen van de burger of organisaties, zelfs al gaat het om iets heel 
kleins. Het is een strafbaar feit. Het vernietigt de democratie en de rechtstaat.  
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Meld elke poging aan je leidinggevende.  

Enkele voorbeelden van corruptie  

• Je vraagt burgers geld om een vergunning of document te regelen.  

• Je ziet een overtreding door de vingers in ruil voor een gunst.  

• Je krijgt een abonnement bij de lokale sportclub voor een positief advies in hun bouwdossier.  

• Je kent een leverancier de opdracht toe in ruil voor korting op een levering bij je thuis.  

• Iemand biedt je geld aan om voorrang te krijgen op een plaats in een sociale woning.  

 Je laat je niet misleiden door geschenken en uitnodigingen 

Je blijft scherp, ook in vertrouwde relaties, en laat je niet uitgebreid trakteren. 

Netwerken maakt soms deel uit van de job. Hoe persoonlijk het ook lijkt, een geschenk of uitnodiging 
krijg je altijd omdat je een bepaalde functie hebt. Zelfs als de geschenken van weinig waarde zijn of 
uit goede bedoelingen.  Denk dus goed na over wie jou op welk moment iets aanbiedt, en wat daar 
de achtergrond van kan zijn.  

Deze attenties zijn bedoeld om jou als mogelijke klant of opdrachtgever gunstig te stemmen en (later) 
je oordeel te beïnvloeden in het voordeel van de aanbieder. Het kan je het gevoel geven dat je een 
netwerkpartner zou moeten helpen, terwijl hij daar eigenlijk geen recht op heeft.  

Daarom zijn er regels over het aannemen van fooien, geschenken, beloftes, faciliteiten en diensten 
en het accepteren van uitnodigingen voor lunches, diners, recepties, reizen, verblijven en 
werkbezoeken. Dezelfde basisregel geldt voor al deze zaken: we nemen ze niet aan, tenzij…   

• weigeren kwetsend is of anderen in verlegenheid brengt  

• het praktisch niet te doen is om een geschenk van geringe waarde (bos bloemen, een doos 
pralines of een fles wijn) terug te sturen  

• én als de schijn van corruptie minimaal is 

Op dat moment worden de geschenken eigendom van de organisatie. Je houdt het geschenk nooit 
alleen voor jezelf.  Op een uitnodiging ga je enkel in met toestemming van de leidinggevende, als je 
aanwezigheid relevant en functioneel is en past in de context, en de kosten proportioneel zijn.   

Enkele voorbeelden van uitnodigingen die niet functioneel en proportioneel 
zijn:  

• Een diner in de VIP tent van een leverancier die meedingt naar een grote overheidsopdracht.  

• Festivaltickets aannemen van een lokale projectontwikkelaar.   

• Gratis gebruik maken van het vakantiehuis van een klant.  

 Je gaat zelf de schijn van corruptie tegen.  

Je moet als ambtenaar alles doen wat je kunt om de schijn van corruptie te vermijden. De burger 
moet je op je blauwe ogen kunnen vertrouwen. Zelfs de schijn van corruptie is vernietigend voor de 
geloofwaardigheid van en het vertrouwen in de overheid, en het kan je in moeilijkheden brengen.  
Het is de buitenwacht, de burger, die deze schijn bepaalt.   

Daarom geef je het zelf aan wanneer je merkt dat de schijn van corruptie kan ontstaan of je in een 
lastig parket bent beland. Je laat je, als het kan, vervangen door een collega als je de schijn tegen 
hebt. Bespreek de situatie met je leidinggevende en je team en maak duidelijke afspraken wanneer 
je een aanbod aanneemt of afwijst, zodat jij naar deze afspraak kan verwijzen als daar (later) vragen 
over komen.  
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Een voorbeeld van de schijn van corruptie  

• Een traktatie van een leverancier, verpakt in een doos met duidelijk logo, op de vergadertafel 
zetten waar ook andere leveranciers dit kunnen zien.  

 

Regel 4. Correct omgaan met informatie  

 Je deelt niet meer informatie dan nodig.  

Wees je er van bewust dat je over belangrijke informatie beschikt.  

Je mag en moet op vraag van een burger of uit eigen beweging inlichtingen geven over materie 
waarvoor je bevoegd bent. Maar beleidsplannen die nog niet rijp zijn voor besluitvorming, of 
informatie over vertrouwelijke dossiers, mag je niet meedelen.   

Om het samenleven en werken in een gemeente mogelijk te maken heb je allerhande informatie 
nodig.  Soms geven inwoners of bedrijven die vrijwillig aan de overheid. Maar vaak gaat het ook om 
informatie die ze verplicht hebben moeten geven en eigenlijk liever voor zichzelf hadden gehouden. 
Logisch dat ze erop vertrouwen dat we er dan zorgzaam mee omgaan.  

Vertrouwelijke informatie heeft betrekking op :  

• Persoonlijke gegevens (naam, adres, leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, veroordelingen, 
medische informatie, persoonlijk e-mailadres, telefoonnummer) 

• Veiligheid van het land of bescherming van openbare orde 

• Het voorkomen en bestraffen van strafbare feiten  

• Het vertrouwelijk karakter van commerciële, intellectuele en industriële gegevens 

• Financiële belangen (van de overheid) 

• Het vertrouwelijk karakter van de beraadslaging. 

 
Op het gebruik van persoonsgegevens en hun verwerking staan er een hele reeks beperkingen. 
Persoonsgegevens mogen dus niet zomaar voor gelijk wat gebruikt worden. Je geeft standaard dan 
ook geen persoonsgegevens door aan collega’s, behalve als ze dezelfde persoonsgegevens voor 
hetzelfde doel gebruiken.  
 
Je hebt de plicht om informatie die betrekking heeft op een individuele cliënt of burger geheim te 
houden, behalve als de betrokkene zijn uitdrukkelijke toestemming daarvoor gegeven heeft of als 
daarvoor een andere juridische grond is zoals het gedeeld beroepsgeheim. Hetzelfde geldt ook voor 
afbeeldingen waar personen op staan.  
 
Je zorgt ervoor dat anderen deze gegevens niet kunnen inkijken, aanpassen of verwijderen. Dat doe 
je bijvoorbeeld door de documenten met vertrouwelijke informatie op te bergen of na gebruik te 
vernietigen.  Vergrendel steeds je computer als je  je werkplek verlaat. Wees ook voorzichtig met 
bijvoorbeeld usb-sticks waarop persoonsgegevens staan, leen ze niet uit.  

 
 

 Je houdt geen relevante informatie achter  

Je houdt geen relevante informatie achter en manipuleert die informatie niet. De burger heeft recht 
op goede en juiste informatie over zijn rechten en plichten en alles wat er gedaan of beslist wordt. 
Ook om de onderliggende argumenten en afwegingen te kennen.   
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Het is de taak van de overheid om te zorgen dat de inwoners correct en tijdig geïnformeerd zijn over 
beslissingen, rechten en plichten. Daar is de communicatiedienst dagelijks mee bezig. Ga tijdig bij 
hen langs als je informatie aan de bevolking  kenbaar wil maken. 

 Je bent waakzaam bij externe communicatie en contacten met de 
pers  

Voor contacten met de pers zijn er specifieke afspraken. Het “lekken” van informatie is zelfs een 
misdrijf en strafbaar.  

Wil je informatie verspreiden via de pers, doe het dan in samenspraak met de communicatiedienst 
en eventueel met de burgemeester en/of bevoegde schepen. 

Als een journalist jou rechtstreeks aanspreekt, wees alert en hou je dan aan deze afspraken:  

• gaat het om een beleidsmatige vraag: geef niet onmiddellijk antwoord, de communicatiedienst 
beslist wie de journalist te woord zal staan.  

• gaat het om een technische vraag: dan mag je de journalist wel antwoorden. Meld het vervolgens 
aan je leidinggevende, de communicatiedienst en de beleidsverantwoordelijke.   

• je mag aan een journalist vragen om het stuk eerst te lezen voor publicatie en vragen om je naam 
of functie niet te vermelden. 

 Je meldt ongepaste tussenkomsten van mandatarissen2  

Een mandataris (burgemeester, schepen of raadslid) mag informatieve vragen stellen van algemene 
of technische aard over een dossier of een opdracht. Ook vragen in het kader van de functionele 
relatie tussen de mandataris, de medewerker en de dienst vormen geen probleem. 

Vragen om bijvoorbeeld een administratieve procedure in één welbepaald dossier te bespoedigen of 
inhoudelijk bij te sturen, zijn niet toegelaten. Dit brengt een ongelijke behandeling van burgers,      
bedrijven en organisaties met zich mee.  

Ga er niet op in en breng je leidinggevende op de hoogte als je zulke vraag krijgt. Vermeld de 
tussenkomst in het dossier en duid een (mogelijk) belangenconflict aan bij de opmaak van een 
agendapunt voor een bestuursorgaan.  

Enkele voorbeelden van het fout omgaan met informatie  

• Je dochter heeft een nieuw liefje en je kijkt snel even in het bevolkingsbestand wie zijn familie is. 

• Een cliënte van je lucht haar hart over de misdaden die haar zoon vroeger heeft begaan.  Je 
buurvrouw heeft een relatie met die man en je brengt haar op de hoogte. 

• Je hebt opgevangen dat je collega loonbeslag heeft gekregen en je vertelt dit aan andere 
collega’s. 

• Een werk in een straat gaat langer duren dan voorzien, maar je laat na de inwoners te verwittigen. 

• Een nieuwsgierige politicus geef je meer informatie dan waar hij recht op heeft. 

 

 
2 Raadpleeg de deontologische code van de gemeenteraad bij twijfel 
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Regel 5. Gebruik van bedrijfsmiddelen  

 Je gebruikt de middelen van het bestuur enkel voor je werk en 
draagt er zorg voor.  

Bedrijfsmiddelen zijn alle middelen van de gemeente die je voor je werk beschikbaar krijgt. Denk aan: 

• telefoons; 

• internettoegang; 

• toegang tot sociale media; 

• laptops; 

• kantoorbenodigdheden; 

• poetsgerief; 

• werkmateriaal; 

• gereedschappen; 

• voertuigen; 

• werkkleding; 

• machines; 

• verzorgingsmateriaal; 

• … 

Bedrijfsmiddelen zijn en blijven eigendom van het bestuur. Je draagt er zorg voor en je mag ze niet 
meenemen naar huis, tenzij wanneer het voor het werk noodzakelijk is, zoals een laptop voor 
telewerk of je smartphone.  

Bij een lokaal bestuur is het privégebruik van bedrijfsmiddelen een extra probleem omdat je dan 
publieke middelen, die met belastinggeld zijn betaald, gebruikt voor jezelf. Je riskeert je 
geloofwaardigheid en betrouwbaarheid te verliezen als je bedrijfsmiddelen misbruikt of verspilt. 

Daarom ga je niet tuinieren in de voortuin van een kennis in je werkkledij of mag je geen camionette 
van het werk gebruiken voor je eigen verhuis. Temeer omdat je buurman dat ook niet mag.  

Beperkt en occasioneel privégebruik op het werk is aanvaardbaar. Zorg er dan wel voor dat je de 
productiviteit van je dienst en de goede werking van het netwerk niet verhindert.  Tijdens je pauze 
even surfen op sociale media kan, maar een hele film downloaden niet.  Je eigen ticket voor een 
voorstelling van de gemeente printen is niet hetzelfde als de doopboekjes van je kind opmaken en 
printen. Even bellen naar huis als je wat later bent kan, maar het langdurig voeren van 
privégesprekken met je werktelefoon is een verspilling van belastinggeld en stoort de dienst.  

Een duidelijke lijst van wat aanvaardbaar is en wat niet bestaat helaas niet.  Gebruik je gezond 
verstand. Vraag je af of privégebruik past bij een geloofwaardige, zorgvuldige en verantwoordelijke 
manier van werken. Bij twijfel spreek je je leidinggevende aan en vraag je toestemming 

Voor het uitlenen van materiaal vraag je altijd toelating van de algemeen directeur.  

 Onkosten moet je bewijzen 

Je vraagt enkel een onkostenvergoeding voor werkelijk gemaakte kosten die redelijk en noodzakelijk 
zijn.  Het spreekt voor zich dat je alleen een terugbetaling vraagt van kosten die gemaakt zijn in 
opdracht van het bestuur, aan de hand van een factuur of kasticket, en die je niet op een andere 
manier vergoed krijgt.   

Onverantwoord gemaakte of buitensporige kosten worden niet terugbetaald. Je geeft bijvoorbeeld 
niet de “toeristische” reisroute op voor je reisvergoeding, wanneer de snelste veilige route tien 
kilometer korter is.  
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Regel 6. Gedrag in de privésfeer  

  Je doet geen uitspraken die je eigen functioneren of het bestuur 
kunnen schaden  

Voor iedereen geldt het recht op vrije meningsuiting, dus ook voor gemeente- en OCMW-personeel. 
Let echter op: anderen kunnen jouw privé-uitlatingen zien als uitlatingen van het bestuur. Doordat 
je voor de gemeente of het OCMW van Schilde werkt, ben je een ambassadeur van je organisatie en 
de buitenwereld ziet jou ook zo. Gebruik dus steeds je verstand als je persoonlijke opvattingen wil 
uiten.  

Sociale media vormen op dit gebied een extra uitdaging3. Kleine dingen zoals een grappig bedoelde 
opmerking of afbeelding op Twitter, Instagram of Facebook kunnen een eigen leven gaan leiden. Wat 
in ieder geval niet kan, zijn discriminerende of racistische uitlatingen.  

Ook je ongenoegen over bepaalde beslissingen van het bestuur, maak je niet in het openbaar bekend. 
Beter is om met je leidinggevende te bespreken hoe je hiermee om kan gaan. 

 Mogelijk onwenselijke privérelaties bespreek je met je 
leidinggevende 

Familierelaties, vriendschapsrelaties of liefdesrelaties met collega’s of klanten zijn in principe geen 
probleem. In sommige gevallen kan het echter wel een issue worden.   

Een relatie met iemand in de criminele sfeer brengt risico’s mee.  Ook kan er (een schijn van) 
belangenvermenging zijn of een risico op het delen van vertrouwelijke informatie met bepaalde 
personen uit je privéleven.  Door dit bespreekbaar te maken voorkom je incidenten en krijg je op het 
werk ook steun als je dit nodig heb.  

Anderen kunnen de indruk krijgen dat je een vriend, familielid of partner bevoordeelt in je werk. Het 
is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat partners elkaars werk beoordelen, controleren of goedkeuren. 
Bovendien kan een (verbroken) relatie leiden tot een verstoring van de werkverhoudingen.  

Het is noodzakelijk om op het werk professioneel en objectief te blijven. Als een relatie hiervoor een 
probleem kan zijn, meld je dit bij je leidinggevende. Afhankelijk van de situatie worden er dan nieuwe 
werkafspraken gemaakt.  

 

Regel 7. Naleving van de deontologische code 

 Spreek erover met je leidinggevende als je twijfelt over de juiste 
toepassing van de gedragsregels. 

De gedragsregels in de deontologische code kunnen niet in elke situatie een kant- en- klaar antwoord 
bieden. Ze helpen je wel bij al je handelingen en beslissingen, en beschermen je tegen vergissingen 
of misstappen door onwetendheid. Toch zal het soms gebeuren dat je twijfelt.  
 
Je bent zelf verantwoordelijk om vragen, moeilijkheden, twijfels en overtredingen rond de naleving 
van de gedragscode bekend te maken. Dat geldt zowel voor jezelf als wanneer je twijfelt over de 
naleving door een ander. Dat ‘bekend maken’ kan op verschillende manieren: bij je collega’s, bij je 

 
3 Raadpleeg de 10 geboden voor sociale media  
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leidinggevenden, in een persoonlijk gesprek, een werkoverleg of in intervisie.  Je kan ook de 
vertrouwenspersoon aanspreken.  
 
Het is belangrijk om met elkaar te praten over risico’s en morele dilemma’s. Zo kan je leren van elkaar. 
Twijfels met elkaar bespreken voorkomt vaak integriteitsschendingen en kan je helpen bij hoe je 
moet omgaan met lastige situaties. Je kan bijvoorbeeld ook aan je leidinggevende vragen om op jullie 
teamoverleg de concrete toepassing van een bepaalde gedragsregel te agenderen. 

 Je meldt (vermoedens van) integriteitsschendingen. 

Als ambtenaren zijn we samen verantwoordelijk voor de integriteit van de overheid. De regels in deze 
deontologische code zijn bedoeld om samen die integere overheid te zijn. Ze helpen je bij jouw 
handelen. Daarom is het belangrijk dat we afspreken elkaar te helpen en dat we ons laten aanspreken 
op het naleven van de regels in de gedragscode. Dat hoort bij onze professionaliteit. 

Het item kan binnen je teamoverleg besproken worden.  Zo kan je als team, aan de hand van echte 
vraagstukken, preventief bekijken hoe je dit kan voorkomen en wat er moet gebeuren als het toch 
misloopt.  Door open te spreken over risico’s en incidenten, leer je hiermee als team bewuster 
omgaan en voorkom je dat de sfeer verzuurt omdat zaken geweten zijn maar niet besproken worden.  

Als je een vermoeden of bewijs van een integriteitsschending hebt mag je de collega hier op 
aanspreken. Stel voor om dit – eventueel samen - te melden aan de leidinggevende.  

Voel je aan dat het incident ernstige gevolgen kan hebbenmeld dit dan zelf aan je leidinggevende.  
Heb je het gevoel dat je hier niet terecht kan ,  richt je dan tot zijn of haar leidinggevende of je 
beleidscoördinator.   Ook de vertrouwenspersonen in de organisatie en bij IGEAN bieden je graag een 
luisterend oor. Zij toetsen je melding aan deze code en bekijken samen met jou wat er verder moet 
gebeuren.  In elk geval wordt je vertrouwelijkheid gegarandeerd als jij dat wenst. 

Van elke integriteitsschending die gemeld wordt, zal een verslag opgemaakt worden door de persoon 
die de melding ontvangt.  Deze verslagen worden bezorgd aan de algemeen directeur. De algemeen 
directeur toetst de melding aan deze code en roept indien nodig het integriteitscomité samen.  Dit 
comité wordt door het college van burgemeester en schepenen samengesteld uit 3 interne en 
externe neutrale personen die in alle onafhankelijkheid de melding kunnen onderzoeken.  

Het integriteitscomité deelt de bevindingen mee aan het college van burgemeester en schepenen of 
het vast bureau.  Zij beslissen in overleg met de bevoegde diensten om al dan niet verder op te 
treden. 
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Bijlagen: de deontologische code in 
een breder kader 
 

Niet-exhaustieve lijst van wetten en reglementeringen met 
betrekking tot de deontologische code  

• Grondwet  

• Strafwetboek  

• Wetboek van Strafvordering  

• Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen  

• General Data Protection Regulation (GDPR) – Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG)  

• Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 
werk  

• Wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de 
arbeidstijd in de openbare sector  

• Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie  

• Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen  

• Wet van 10 mei 2007 tot aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek aan de wetgeving ter 
bestrijding van discriminatie en tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie 
ingegeven daden  

• Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur  

• Bestuursdecreet van 7 december 2018 
 

Beginselen van behoorlijk bestuur 

Deze beginstelen zijn ongeschreven recht dat moet nageleefd worden alsof 
het geschreven rechtsregels zijn.  Ze zijn minstens van toepassing op alle 
eenzijdige bestuurlijke rechtshandelingen.   

• Zorgvuldigheidsbeginsel 

• Motiveringsplicht 

• Hoorplicht 

• Redelijkheidsbeginsel  

• Evenredigheidsbeginstel  

• Onpartijdigheidsbeginsel  

• Gelijkheidsbeginsel  

• Fairplay  

• Rechtszekerheids-en vertrouwensbeginsel 

• Redelijke termijn eis  

• Zuinigheidsplicht 

• Beginsel van doelmatig en economisch bestuur 
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Het decreet lokaal bestuur 

Elk lokaal bestuur heeft de opdracht een aparte deontologische code op te 
maken voor haar medewerkers.  Deze opdracht is opgenomen in het decreet 
lokaal bestuur:  

Artikel 163. Eed van de algemeen directeur en financieel directeur  

Na hun aanstelling leggen de algemeen directeur en de financieel directeur tijdens een openbare 
vergadering van de gemeenteraad de volgende eed af in handen van de voorzitter: "Ik zweer de 
verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen". 
 
Een personeelslid als vermeld in het eerste lid, dat zonder wettige reden de eed niet aflegt nadat 
het met een aangetekende brief, met een brief die afgegeven wordt tegen ontvangstbewijs, of via 
een elektronische melding van gegevens die voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 2281 
van het Burgerlijk Wetboek, en die een bewijs oplevert van die melding, van het tijdstip waarop ze 
is verricht en van de authenticiteit en de integriteit van de verwerkte gegevens, uitgenodigd is om 
de eed af te leggen, wordt geacht zijn aanstelling niet te aanvaarden. Die eedaflegging weigeren 
staat gelijk aan afstand doen van de aanstelling. Van de eedaflegging of de weigering ervan wordt 
een proces-verbaal opgemaakt. 

Artikel 183. Eed van de maatschappelijk werker  

§ 1. Er is in elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn ten minste een maatschappelijk 
werker die personeelslid is van dat openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 
 
Voor een maatschappelijk werker van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn 
ambt opneemt, legt hij de volgende eed af in handen van de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn: "Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen". 
 
Een personeelslid als vermeld in het tweede lid, dat zonder wettige reden de eed niet aflegt nadat 
het met een aangetekende brief, met een brief die afgegeven wordt tegen ontvangstbewijs, of via 
een elektronische melding van gegevens die voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 2281 
van het Burgerlijk Wetboek, en die een bewijs oplevert van die melding, van het tijdstip waarop ze 
is verricht en van de authenticiteit en de integriteit van de verwerkte gegevens, uitgenodigd is om 
de eed af te leggen, wordt geacht zijn aanstelling niet te aanvaarden. Die eedaflegging weigeren 
staat gelijk aan afstand doen van de aanstelling. Van de eedaflegging of de weigering ervan wordt 
een proces-verbaal opgemaakt. 
 
§ 2. Met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen, vermeld in artikel 1 van de organieke 
wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en in artikel 2 
van dit decreet, en ter uitvoering van de taken die aan hem opgedragen zijn door de algemeen 
directeur namens de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau of het bijzonder comité 
voor de sociale dienst, of namens de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst voor 
het verlenen van dringende steun, heeft de maatschappelijk werker van het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn als opdracht de personen en gezinnen te helpen bij het opheffen of 
verbeteren van de noodsituaties waarin zij zich bevinden. Daarvoor verricht hij, onder meer, de 
onderzoeken ter voorbereiding van de te nemen beslissingen, verstrekt hij documentatie en 
raadgevingen en verzekert hij de maatschappelijke begeleiding van de betrokkenen. 
 
§ 3. De verantwoordelijke van de sociale dienst licht de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast 
bureau of de algemeen directeur in over de algemene behoeften die hij bij de vervulling van zijn 
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taak vaststelt en stelt maatregelen voor om daaraan tegemoet te komen. De verantwoordelijke van 
de sociale dienst neemt deel aan de vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 
Hij kan bovendien uitgenodigd worden om deel te nemen aan de besprekingen van de raad voor 
maatschappelijk welzijn of van het vast bureau telkens als de problemen behandeld worden die de 
sociale dienst aanbelangen. 
 
§ 4. Als de maatschappelijk werker van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn die met 
het dossier belast is, er wegens bijzondere en uitzonderlijke redenen van vertrouwelijke aard om 
heeft verzocht, neemt het bijzonder comité voor de sociale dienst pas een beslissing over een 
individueel geval van dienstverlening nadat het de betrokken maatschappelijk werker van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gehoord heeft.  

Artikel 187. eedaflegging van het personeel  

Met behoud van de toepassing van artikel 163 en 183, § 1, leggen de personeelsleden van de 
gemeente en de personeelsleden van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de 
volgende eed af in handen van respectievelijk de burgemeester en de voorzitter van het vast 
bureau: "Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen". Die eedaflegging weigeren 
staat gelijk met de aanstelling verzaken. Van de eedaflegging of de weigering ervan wordt een 
proces-verbaal opgemaakt. 
 
De burgemeester en de voorzitter van het vast bureau kunnen hun bevoegdheid om de eed, 
vermeld in het eerste lid, af te nemen toevertrouwen aan respectievelijk een lid van het college van 
burgemeester en schepenen en een lid van het vast bureau, of aan de algemeen directeur. 
 
Bij eventuele delegatie van die bevoegdheid aan de algemeen directeur kan die laatste de 
bevoegdheid verder delegeren aan een van de leden van het managementteam, vermeld in artikel 
179, tweede lid. 

Onderafdeling 4. Deontologische rechten en plichten  

Artikel 188. (01/01/2019- ...) 

§ 1. De personeelsleden oefenen hun ambt op een loyale en correcte wijze uit. 
De personeelsleden zetten zich op een actieve en constructieve wijze in voor de realisatie van de 
opdracht en de doelstellingen van de gemeente en van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn, overeenkomstig het organisatiebeheersingssysteem, vermeld in artikel 217 
tot en met 220. 
§ 2. De personeelsleden respecteren de persoonlijke waardigheid van iedereen. 

Artikel 189. (01/01/2019- ...) 

§ 1. De personeelsleden hebben spreekrecht tegenover derden over de feiten waarvan ze door hun 
ambt kennis hebben. 
 
Met behoud van de toepassing van de regelgeving inzake openbaarheid van bestuur is het voor hen 
verboden feiten bekend te maken die betrekking hebben op: 
1° de veiligheid van het land; 
2° de bescherming van de openbare orde; 
3° de financiële belangen van de overheid; 
4° het voorkomen en het bestraffen van strafbare feiten; 
5° het medisch geheim; 
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6° het vertrouwelijke karakter van commerciële, intellectuele en industriële gegevens; 
7° het vertrouwelijke karakter van de beraadslagingen. 
 
Het is voor hen verboden feiten bekend te maken als de bekendmaking ervan een inbreuk vormt op 
de rechten en de vrijheden van de burger, in het bijzonder op het privéleven, tenzij de betrokkene 
toestemming heeft verleend om de gegevens die op hem betrekking hebben, openbaar te maken. 
 
Deze paragraaf geldt ook voor personeelsleden die hun ambt hebben beëindigd. 
 
§ 2. De personeelsleden die bij de uitoefening van hun ambt nalatigheden, misbruiken of misdrijven 
vaststellen, brengen een hiërarchische meerdere daarvan onmiddellijk op de hoogte. 

Artikel 190. (01/01/2019- ...) 

De personeelsleden behandelen de gebruikers van hun dienst welwillend en zonder enige 
discriminatie. 
 
De personeelsleden mogen, zelfs buiten hun ambt, noch rechtstreeks noch via een tussenpersoon, 
giften, beloningen of enig ander voordeel dat verband houdt met het ambt, vragen, eisen of 
aannemen. 

Artikel 191. (01/01/2019- ...) 

§ 1. De hoedanigheid van personeelslid is onverenigbaar met elke activiteit die het personeelslid 
zelf of via een tussenpersoon verricht en waardoor: 
1° de ambtsplichten niet kunnen worden vervuld; 
2° de waardigheid van het ambt in het gedrang komt; 
3° de eigen onafhankelijkheid wordt aangetast; 
4° een belangenconflict ontstaat. 
 
De personeelsleden mogen geen vergoedingen, wedden, toelagen, presentiegelden of andere 
tegenprestaties ontvangen van de rechtspersonen waarin zij de gemeente of het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn vertegenwoordigen. 
 
§ 2. De hoedanigheid van personeelslid, met inbegrip van de personen, vermeld in het koninklijk 
besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, 
die ingevolge een beslissing van een van de organen van de gemeente of van het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn hun werkzaamheden uitoefenen in een van de instellingen van de 
gemeente of van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is onverenigbaar met het 
mandaat van voorzitter van de gemeenteraad, voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, 
burgemeester of schepen, voorzitter van het vast bureau in de gemeente waar de instelling 
gevestigd is. 
 
§ 3. Artikel 27, § 1 en § 2, met uitzondering van punt 4°, en artikel 29, § 4, zijn ook van toepassing 
op de personeelsleden van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn. 

Artikel 192. (01/01/2019- ...) 

De personeelsleden hebben recht op informatie en vorming zowel over de aspecten die nuttig zijn 
voor de uitoefening van hun functie als om te kunnen voldoen aan de bevorderingsvereisten. 
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De personeelsleden houden zich op de hoogte van de ontwikkelingen en de nieuwe inzichten in de 
materies waarmee ze beroepshalve belast zijn. 
 
De vorming is een plicht als ze noodzakelijk blijkt voor een betere uitoefening van de functie of voor 
het beter functioneren van een dienst, of als ze een onderdeel uitmaakt van een herstructurering of 
reorganisatie van een afdeling, of van een implementatie van nieuwe werkmethodes en 
infrastructuur. 

Artikel 193. (01/01/2019- ...) 

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stellen een gezamenlijke deontologische 
code vast voor het personeel. Die concretiseert de bepalingen van deze afdeling en kan bijkomende 
deontologische rechten en verplichtingen opnemen, overeenkomstig het 
organisatiebeheersingssysteem, vermeld in artikel 217 tot en met 220. 

 

Interne regelgeving waarin aspecten van deontologie aan bod 
komen   

• Rechtspositieregeling 

• Arbeidsreglement 

• Dienstnota’s en interne afspraken (intranet en interne nieuwsbrief) 

• 10 geboden sociale media  

• Deontologische code van de gemeenteraad 

• Functiebeschrijvingen (kerncompetenties)  
 

Kerncompetenties zijn competenties waarover iedere werknemer van de gemeente Schilde moet 
beschikken.   Elke medewerker moet binnen het eigen takenpakket steeds dit gedrag nastreven. De 
dienstleiding moet dit bewaken, faciliteren en aanmoedigen.  Deze kerncompetenties zijn een 
weerspiegeling van de waarden en normen van de gemeente Schilde. 

COMPETENTIE DEFINITIE GEDRAGSINDICATOREN  

Samenwerken 
 

Met het oog op het 
algemeen belang een 
bijdrage leveren aan een 
gezamenlijk resultaat, ook 
als dat niet onmiddellijk 
van persoonlijk belang is. 

Houdt het algemeen belang voor ogen. 
Houdt rekening met het verband tussen het 
uitvoeren van de eigen taken en de taken 
van anderen. 
Helpt anderen en pleegt overleg. 
Werkt mee en deelt kennis en informatie 
op een transparante manier en 
dienstoverschrijdend met collega’s.  
Geeft informatie op de correcte manier 
door aan de leidinggevende. 
Toont respect voor de werkwijzen en 
prestaties van anderen.  
Deelt de eigen mening mee binnen het 
team.  
Legt een ruzie met een collega bij.  
Werkt mee aan een goed groepsgevoel, 
moedigt anderen aan om samen te werken. 

Dienstbaarheid 
 

Geloofwaardigheid 
verwerven door ten dienste 

Boezemt vertrouwen in door een 
vakkundige aanpak.  
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te staan van de interne 
klant en/of burger, 
hem/haar steeds met 
respect te behandelen en 
de vragen steeds op een 
transparante, integere en 
objectieve wijze 
behandelen. 

Schenkt aandacht aan een goede relatie 
met de klant.  
Biedt een concrete oplossing voor het 
probleem.  
Reageert snel als de interne klant en/of de 
burger met een klacht komt.  
Behandelt elke interne klant en /of burger 
op dezelfde, objectieve wijze. 
 

Loyaal handelen 
 

Het loyaal ondersteunen, 
uitdragen en uitvoeren van 
genomen beslissingen met 
het  behouden van een 
constructief kritische geest 
ten opzichte van de 
beslissingen. 

Voert uit wat binnen het team, door de 
leidinggevende en het bestuur beslist is.  
Verdedigt de beslissingen die binnen het 
team zijn genomen, ook als hij het er niet 
mee eens is.  
Bespreekt problemen en voorstellen tot 
verbetering met de leidinggevende.  
Volgt de correcte weg in de hiërarchische 
structuur.  
 

Resultaatgerichtheid 
tonen 
 

Inzet, wil en ambitie tonen 
om resultaten te boeken, 
door doel- en 
oplossingsgericht en op de 
meest efficiënte manier alle 
nodige acties en 
initiatieven te nemen 
binnen de vooropgestelde 
deadlines en er steeds de 
volle verantwoordelijkheid 
voor op te nemen. 

Investeert tijd en energie om een goed 
werk neer te zetten.  
Controleert of het werk beantwoordt aan 
de hoogste kwaliteitsnormen.  
Levert ook bij routinewerkzaamheden de 
nodige inspanning om het werk te 
voltooien.  
Houdt vol tot de taak is afgewerkt.  
Zet door, ondanks mentale en/of fysieke 
vermoeidheid.  
 

Zichzelf ontwikkelen 
 

Open staan voor en zich 
flexibel aanpassen aan 
veranderingen en zich 
continu nieuwe inzichten, 
vaardigheden en kennis 
eigen maken in functie van 
de professionele noden en 
in het kader van het actief 
plannen van de eigen groei. 

Zoekt waar hij nog iets kan bijleren over het 
eigen functioneren.  
Zoekt naar eigen sterktes en zwaktes.  
Praat met mensen om zijn/haar loopbaan 
te plannen.  
Volgt de opleidingen die hem/haar worden 
aangeboden.  
Vraagt zelf naar bijscholing.  
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Deontologische code voor de personeelsleden van de 
opvangstructuren voor asielzoekers 
De deontologische code die voor u ligt is het resultaat van een zorgvuldig overleg tussen afgevaardigden van 
alle partners binnen het opvangnetwerk. Ze wil een leidraad bieden aan alle personeelsleden van de 
opvangstructuren die professionele contacten hebben met de begunstigen van de opvang. In het streven naar 
een dynamisch integriteitbeleid wil ze helpen bij het beoordelen wat wel en niet gepast is. Dat gebeurt op 
basis van een aantal richtlijnen die zijn opgebouwd rond vier kernwaarden: 
- Respect 
- Cliëntgerichtheid 
- Onpartijdigheid 
- Discretie 
Bij elke waarde wordt toegelicht wat ermee bedoeld wordt en vervolgens worden enkele concrete 
gedragsregels geformuleerd. Volledig sluitende duidelijkheid is weliswaar onmogelijk omdat nu eenmaal niet 
alle situaties te voorzien zijn. Idealiter is de code een instrument dat zelfregulatie bevordert en dat fungeert 
als een gemeenschappelijk kader dat het gesprek over integriteit kan vergemakkelijken. Enkel in combinatie 
met andere instrumenten zoals infosessies, dilemmatrainingen (analyse van casussen) en de systematische 
bespreking van integriteitproblemen op het werkoverleg zal de code haar rol kunnenvervullen. 
De bedoeling van de code is niet alleen gedrag helpen sturen, maar eveneens de medewerkers stimulerenom 
zich in te zetten voor een integer en doelmatig opvangnetwerk. Op die manier kan niet alleen 
deprofessionele houding van de personeelsleden versterkt worden, maar ook de kwaliteit van de opvang en 
debegeleiding in het algemeen. 
Bij de toepassing van de code dient voortdurend een evenwicht gezocht te worden tussen de rechten en 
plichten van de begunstigden enerzijds en van de personeelsleden anderzijds. Het uitgangspunt van de 
hulpverleningsrelatie én van de code is wederzijds respect, met erkenning van de eigen 
verantwoordelijkheden. 

RESPECT 
Opvang en begeleiding gebeurt met respect voor de eigenheid van elke bewoner, ongeacht zijn/haar 
afkomst. Niettegenstaande de afhankelijke en onzekere situatie waarin de bewoners zich bevinden, worden 
ze beschouwd als verantwoordelijke mensen met enerzijds fundamentele rechten en vrijheden en anderzijds 
plichten. 
► U toont respect voor de persoonlijke integriteit van de bewoners. U bent correct en beleefd. U 
spreekt geen waardeoordelen uit, in het bijzonder niet met betrekking tot culturele verschillen. 
► U hebt respect voor de vrijheid van meningsuiting, ook met betrekking tot de kwaliteit van de 
dienstverlening. 
► U respecteert de vrijheid van handelen van de bewoners en de keuzes die bewoners maken in 
verband met hun verblijfssituatie en hun (asiel)procedure, rekening houdend met de reglementaire 
en wettelijke beperkingen. 
► U eerbiedigt het privé-leven van de bewoners. U bent zich bewust van het feit dat de 
opvangstructuur een leefplaats is voor bewoners. U respecteert het ouderlijk gezag en de rechten 
van het kind. 
► U respecteert het briefgeheim. 

CLIËNTGERICHTHEID 
Bewoners hebben recht op een betrouwbare en efficiënte dienstverlening. Daarom bieden we hen een 
kwaliteitsvolle ondersteuning, rekening houdend met hun specifieke noden. Het stimuleren van 
zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid staat daarbij centraal. 
► U bent betrokken en hebt een actieve luisterhouding. In het contact met bewoners houdt u in de 
mate van het mogelijke rekening met specifieke moeilijkheden zoals cultuurshock, verlies van 
identiteit en verlies van sociaal draagvlak. 
► U streeft naar transparantie en zorgt ervoor dat het voor de bewoners duidelijk is welke 
dienstverlening zij van u kunnen verwachten. In de mate van het mogelijke zorgt u ervoor dat taal en 
culturele verschillen een goede communicatie niet in de weg staan. 
► U bent vakbekwaam. Uw dienstverlening is tijdig en doelgericht. U werkt zorgvuldig en correct en zet zich 
in om kwaliteit te leveren. U doet al het mogelijke om zo goed als mogelijk geïnformeerd te 
blijven van de situatie van de bewoners binnen de grenzen van uw functie. 
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► U weegt zorgvuldig het individueel belang van elke bewoner af tegenover het algemeen belang van de 
opvangstructuur conform het huishoudelijk reglement. U tracht met de beschikbare middelen 
grensoverschrijdend gedrag te (laten) corrigeren conform het huishoudelijk reglement. 

ONPARTIJDIGHEID 
Bewoners hebben het recht om in gelijke gevallen op eenzelfde manier te worden behandeld. Daarom moet 
u in elke situatie uw functie op een neutrale en objectieve wijze uitoefenen. Uw professioneel handelen staat 
los van elke vorm van eigenbelang. 
► U streeft naar gelijke behandeling van personen en/of dossiers die volgens eenzelfde regelgeving 
behandeld moeten worden. Iedere vorm van discriminatie is verboden. Discriminatie betekent elke 
vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van onder andere nationaliteit, 
etnische groep, huidskleur, afkomst, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, 
gezondheidstoestand, handicap, geslacht of seksuele geaardheid. 
► Persoonlijke voorkeuren mogen niet leiden tot bevoordeling of benadeling. Dit betekent dat u elke 
actie moet kunnen rechtvaardigen doordat zij stoelt op objectieve criteria. 
► U bent zich bewust van het feit dat u zich voortdurend in een spanningsveld bevindt tussen 
professionele betrokkenheid en professionele afstand. Om (de schijn van) favoritisme te voorkomen 
en de professionele relatie te vrijwaren vermijdt u vriendschappelijke en intieme relaties met de 
bewoners. Privé-gegevens van uzelf en van collega’s worden niet aan bewoners meegedeeld. 
► U aanvaardt geen persoonlijke voordelen die aanleiding kunnen geven tot een wederdienst. Dit geldt ook 
voor voordelen die ten goede komen aan vrienden, collega’s, familie of andere personen. In uitzonderlijke 
gevallen is het mogelijk dat u symbolische geschenken van geringe waarde accepteert van bewoners. U meldt 
dit dan altijd aan uw leidinggevende. 

DISCRETIE 
Overeenkomstig artikel 49 van de Opvangwet zijn de personeelsleden van de opvangstructuren gebonden 
door een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht is onder meer van toepassing op de informatie 
die u verstrekt wordt door een bewoner en op de initiatieven die u neemt in het kader van de uitvoering van 
uw taken. 
Bepaalde beroepsgroepen, zoals artsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers, zijn gebonden aan 
het beroepsgeheim, zoals voorzien in artikel 458 van het Strafwetboek.Dit beroepsgeheim is ook van 
toepassing op alle personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen. De 
geheimhoudingsplicht en het beroepsgeheim zijn geen eenvoudig te hanteren concepten in uw dagelijks 
werk. Weeg daarom steeds de verschillende belangen tegen elkaar af. 
► Informatie die u te weten komt tijdens de uitoefening van uw taken, behandelt u in principe altijd 
vertrouwelijk. Dit betekent dat u deze informatie niet doorgeeft aan derden, of dat u, wanneer u over 
een bepaalde situatie of bewoner spreekt, dit doet zonder dat de betrokken bewoner geïdentificeerd 
kan worden. 
► In sommige gevallen mag of moet u de geheimhoudingsplicht en/of het beroepsgeheim doorbreken. 
Het gaat om volgende gevallen: 
- De noodtoestand: het doorbreken van het geheim is noodzakelijk en de enige 
mogelijkheid om een dreigend ernstig gevaar af te wenden; Het oordeel wordt 
overgelaten aan de drager van het beroepsgeheim met dien verstande dat men zich 
schuldig kan maken aan schuldig verzuim als men het nalaat hulp te verlenen aan 
iemand die in groot gevaar verkeert (art 422bis van het Strafwetboek); 
- Er bestaat een aangifterecht van bepaalde misdrijven of wanneer er een ernstig en 
dreigend gevaar bestaat t.a.v. minderjarigen, voor zover deze door uzelf werden 
vastgesteld, of vernomen van het slachtoffer en het onmogelijk is zelf adequate hulp te 
verlenen. Het gaat hier om een aangifterecht, geen plicht; (art 458bis Strafwetboek); 
- Als u wordt opgeroepen om in recht of voor een parlementaire 
onderzoekscommissie getuigenis af te leggen (= spreekrecht) 
- Instemming van de bewoner, maar enkel voor zover deze instemming vrijwillig en 
uitdrukkelijk wordt gegeven en het delen van de informatie relevant is voor de 
hulpverlening; 
- Indien ouders informatie opvragen over hun minderjarig kind en het gaat om 
informatie die noodzakelijk is binnen de opvoeding én in het belang van het kind. U 
houdt hierbij wel steeds rekening met de maturiteit van de minderjarige, en vraagt, 
wanneer mogelijk, diens toestemming. 
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► In de context van de opvangstructuur, kan u in bepaalde situaties vertrouwelijke informatie delen met 
collega’s. Het is noodzakelijk dat de volgende voorwaarden steeds vervuld zijn vooraleer u 
informatie deelt: 
- De persoon waarmee u de informatie deelt is gehouden tot dezelfde 
geheimhoudingsplicht en/of beroepsgeheim 
- Deze persoon werkt binnen dezelfde hulpverleningscontext 
- Het is noodzakelijk voor de hulpverlening dat de informatie gedeeld wordt 
- Enkel relevante en noodzakelijke informatie wordt gedeeld 
- De bewoner is op de hoogte van het feit dat er informatie over hem/haar gedeeld kan 
worden. 
► Indien u informatie wenst te delen met derden buiten de hulpverleningscontext van het 
opvangnetwerk dan moet u hiervoor het uitdrukkelijke akkoord van de bewoner hebben. 
► U registreert enkel gegevens die relevant zijn voor de dienstverlening. De informatie moet zo correct 
mogelijk neergeschreven worden. Het moet duidelijk zijn of het om feiten, vermoedens, hypotheses of 
geruchten gaat. Ook de datum van registratie en wie deze informatie registreert, worden vermeld. 
► U raadpleegt enkel en alleen gegevensbestanden en documenten voor zover die noodzakelijk zijn 
voor uw taakuitvoering. 
► U zorgt ervoor dat u documenten met individuele gegevens steeds met gepaste voorzichtigheid 
behandelt. 
► U informeert de bewoner dat er een persoonlijk dossier wordt aangelegd, welke gegevens er 
geregistreerd worden en wie toegang heeft tot deze gegevens. U licht de bewoner in over zijn recht 
op inzage in zijn dossier. 

De Minister van Justitie 
A. Turtelboom 

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 
M. De Block 
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Nawoord  
 
Onze dank gaat uit naar Stad en OCMW Gent, Stad Amsterdam, Gemeente Schiedam en Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nederland voor hun inspirerende voorbeelden en naar 
Governance & Integrity België voor de professionele begeleiding bij de opmaak van deze 
deontologische code.  
 


