Reglement

Deontologische code voor de lokale mandataris
Vastgesteld door de gemeenteraad op 4 april 2007
Artikel 1
De ‘deontologische code voor de lokale mandataris’ omvat het geheel van beginselen, gedragsregels,
richtlijnen en principes dat de lokale mandataris tot leidraad dient bij de uitoefening van zijn mandaat en bij
dienstverlenende activiteiten ten behoeve van de burger, de bevolking, of groepen, verenigingen, bedrijven
en organisaties die particuliere belangen nastreven of behartigen.
Artikel 2
Bij zijn optreden op en buiten het lokale bestuursniveau geeft de lokale mandataris te allen tijde en
principieel voorrang aan het algemeen boven het particulier belang. Hij voert zijn mandaat op integere wijze
uit.
Hij ziet er in het bijzonder op toe elke vorm of schijn van belangenvermenging te vermijden. Ieder vorm van
dienstverlening, informatiebemiddeling, doorverwijzing of begeleiding gebeurt zonder enige materiële of
financiële tegenprestatie van welke aard of omvang ook, en mag geen enkele vorm van cliëntelisme
inhouden.
Artikel 3
De lokale mandataris staat op dezelfde gewetensvolle manier ten dienste van alle burgers die op zijn
dienstverlening wensen een beroep te doen, zonder onderscheid van geslacht, ras, afstamming, sociaal
statuut, nationaliteit, filosofische en/of religieuze overtuiging, ideologische of politieke voorkeur, of
persoonlijke gevoelens.
Artikel 4
Eenieder die geconfronteerd wordt met een gedrag of houding van een lokale mandataris die kennelijk
strijdig is met deze deontologische code, maakt binnen de dertig dagen hiervan melding bij de
gemeentesecretaris.
Op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad stelt de secretaris de gemeenteraad hiervan in kennis.
De gemeenteraad onderzoekt de gegrondheid van de melding.
De gemeenteraad oordeelt uiterlijk in de eerstvolgende zitting over de gegrond verklaarde meldingen en
klachten over inbreuken op de deontologische code.
De gemeenteraad vergadert met gesloten deuren, tenzij de betrokken lokale mandataris de openbaarheid
vraagt.
Het recht zowel van verdediging van de betrokken lokale mandataris, als van wie de vermeende inbreuk op
de deontologische code heeft gemeld, moet worden gevrijwaard.
De uitspraak wordt opgenomen in de notulen.
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