Voorstel tot motie tot instelling van een ethische Code
van de gemeentelijke mandatarissen van Sint-Lambrechts-Woluwe
Overwegende dat de gemeentelijke mandatarissen zich in alle omstandigheden zodanig moeten gedragen
dat zij het vertrouwen van de burgers in de uitoefening van hun taken en in de instellingen die door middel
van algemeen kiesrecht zijn opgericht, bevestigen en versterken.

Overwegende dat zij hun functie uitoefenen in overeenstemming met de volgende beginselen:
onbaatzuchtigheid, integriteit, transparantie, toewijding, eerlijkheid, waardigheid, verantwoordelijkheid en
bekommernis voor de reputatie van democratische vergaderingen.

Overwegende dat de in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 de invoering van een ethische code voor de gemeentelijke
mandatarissen hebben voorgesteld, waardoor met name belangenconflicten tussen de uitoefening van een
openbaar mandaat en professionele of private activiteiten die van invloed kunnen zijn op het gemeentelijk
bestuur, voorkomen kunnen worden;
Overwegende dat de huidige wetgeving inzake transparantie van de verloning van gekozen
vertegenwoordigers, goed bestuur, formele motivering van administratieve handelingen, regelgeving inzake
gegevensbescherming en overheidsopdrachten, de goedkeuring van aanvullende regelgeving door lokale
vertegenwoordigende instanties niet in de weg staat;
Gelet op het “ethisch en deontologisch Handvest” van de DéFi partij, goedgekeurd op 17/06/2015;
Gelet op artikel 143 van de statuten van het Centre démocrate Humaniste, goedgekeurd op 18/05/2002;
Gelet op de “morele en politieke Code voor de politieke mandatarissen van Ecolo, goedgekeurd op
17/06/2015;
Gelet op de “Gedragscode” van de kandidaat-verkozenen van MR, goedgekeurd op 23/01/2017;
Vraagt aan de Gemeenteraad van Sint-Lambrechts-Woluwe,
De goedkeuring van de Ethische Code van de gemeentelijke mandatarissen van Sint-Lambrechts-Woluwe
door alle leden van het college, gemeenteraadsleden, raadsleden van de raad voor maatschappelijk
welzijn, politieadviseurs en leden van de organen van een lokaal openbare instelling;
De publicatie van de Ethische Code van de gemeentelijke mandatarissen van Sint-Lambrechts-Woluwe op
de website van de gemeente onmiddellijk na de goedkeuring ervan door de gemeenteraad;
De Ethische Code van de gemeentelijke mandatarissen van Sint-Lambrechts-Woluwe ter goedkeuring voor
te leggen aan elke nieuwe gemeentelijke mandataris op het ogenblik van zijn eedaflegging of
indiensttreding.

ETHISCHE CODE VAN DE GEMEENTELIJKE MANDATARISSEN TE SINTLAMBRECHTS-WOLUWE
Inleiding
De gemeentelijke mandatarissen gedragen zich in alle omstandigheden zodanig dat zij het vertrouwen van
de burgers in de uitoefening van hun taken en in de instellingen die door middel van algemeen kiesrecht
zijn opgericht, bevestigen en versterken. Zij oefenen hun functie uit in overeenstemming met de volgende
beginselen: onbaatzuchtigheid, integriteit, transparantie, toewijding, eerlijkheid, waardigheid,
verantwoordelijkheid en bekommernis voor de reputatie van democratische vergaderingen.

Om de strikte toepassing van deze beginselen te garanderen, is het essentieel dat de gemeentelijke
mandatarissen de grondwet, de wet (in ruime zin), het beginsel van de universaliteit van de
mensenrechten, ethiek en goed bestuur respecteren.

Het doel van deze Code is een reeks aanbevelingen te doen om de gemeentelijke mandatarissen bewust
te maken van de bovengenoemde waarden en gemeenschappelijke gedragsregels.

De ethische Code is bedoeld als aanvulling op de bepalingen die momenteel van toepassing zijn op de
gemeentelijke mandatarissen, in het bijzonder de nieuwe gemeentewet en de geldende wetgeving inzake
transparantie van de bezoldiging van gekozen vertegenwoordigers, goed bestuur, formele motivering van
administratieve handelingen, regelgeving inzake gegevensbescherming en overheidsopdrachten.

De Code is een toegankelijke, begrijpelijke en transparante referentietekst die zich richt tot alle
gemeentelijke mandatarissen van Sint-Lambrechts-Woluwe. Deze laatste verbinden zich ertoe de
specifieke ethische regels voor de uitoefening van hun mandaat na te leven.

Volledige tekst van de Code
Artikel 1
Deze ethische Code is van toepassing op alle gemeentelijke mandatarissen van Sint-Lambrechts-Woluwe.
Met gemeentelijke mandatarissen bedoelen we:
de burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden;
de voorzitter en de raadsleden van de raad voor maatschappelijk welzijn;
de politieadviseurs;
elk lid van de algemene vergadering, de raad van bestuur of het directiecomité of de raad van
bestuur van een plaatselijke publiekrechtelijke instelling.
Onder plaatselijke publiekrechtelijke instelling wordt verstaan elke publiekrechtelijke of privaatrechtelijke
rechtspersoon of elke feitelijke vereniging waarin de gemeente een of meer leden van de algemene
vergadering, de raad van bestuur of het directiecomité benoemt of waarop het Brussels Gewest toezicht
uitoefent.
-

Artikel 2
De gemeentelijke mandatarissen verbinden zich ertoe om bij de uitoefening van hun mandaat de

beginselen van deze code na te leven.
De gemeentelijke mandatarissen verbinden zich ertoe ten volle en regelmatig deel te nemen aan de
vergaderingen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, de politieraad en de comités
waarvan zij deel uitmaken en de organen waartoe zij zijn benoemd.
Op initiatief van de Gemeentesecretaris zal op de website van de gemeente een tabel met de
aanwezigheid van gemeentelijke mandatarissen in de gemeentelijke overheden (college, raad,
commissie(s), raad en orgaan (organen) van de raad voor maatschappelijk welzijn, politieraad en orgaan
(organen) van de lokale openbare lichamen) worden gepubliceerd. Dit wordt per kalenderjaar opgesteld en
uiterlijk op 1 maart van het volgende jaar gepubliceerd. Ook de redenen voor afwezigheid worden
geregistreerd.

Artikel 3
De gemeentelijke mandatarissen moeten er bij de uitoefening van hun mandaat op toezien dat het
openbaar belang waarvoor zij verantwoordelijk zijn, met uitsluiting van elke overweging van persoonlijk of
familiaal belang, voorrang heeft.
Zij behouden de neutraliteit van de openbare dienst en onthouden zich van elke vorm van vriendjespolitiek
of discriminatie.
Zij verbinden zich ertoe de beginselen van integriteit, eerlijkheid, onpartijdigheid, voorbeeldigheid,
toewijding, eerlijkheid, waardigheid en scheiding der machten te eerbiedigen.

Artikel 4
Om het neutraliteitsbeginsel te eerbiedigen, onthouden de gemeentelijke mandatarissen zich bij de
uitoefening van hun mandaat van het opzichtig dragen van tekens die een persoonlijke overtuiging
weergeven.

Artikel 5
De gemeentelijke mandatarissen aanvaarden geen aanbiedingen, geschenken of voordelen voor henzelf of
anderen in ruil voor het verrichten of nalaten van een handeling of het misbruiken van hun invloed om de
genomen beslissing te beïnvloeden, buiten de toepassing van de wet om.
De gemeentelijke mandatarissen verklaren dat zij op de hoogte zijn van artikel 245 van het Strafwetboek
met betrekking tot de onwettige belangenneming1.

Artikel 6
Er is sprake van een belangenconflict wanneer een gemeentelijk mandataris een persoonlijk belang heeft
dat de uitoefening van zijn taken onnodig zou kunnen beïnvloeden. Er is geen sprake van belangenconflict
wanneer de volksvertegenwoordiger uitsluitend voordeel haalt uit het behoren tot de bevolking als geheel
of tot een brede categorie van personen.

1Gelet op artikel 245 van het Strafwetboek: “Iedere persoon die een openbaar ambt uitoefent, die, hetzij rechtstreeks, hetzij
door tussenpersonen of door schijnhandelingen, enig belang, welk het ook zij, neemt of aanvaardt in de verrichtingen,
aanbestedingen, aannemingen of werken in regie waarover hij ten tijde van de handeling geheel of ten dele het beheer of het
toezicht had, of die, belast met de ordonnancering van de betaling of de vereffening van een zaak, daarin enig belang neemt,
wordt gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar, en met geldboete van 100 euro tot 50 000 euro of met één van die
straffen en hij kan bovendien, overeenkomstig artikel 33, worden veroordeeld tot ontzetting van het recht om openbare ambten,
bedieningen of betrekkingen te vervullen.
De voorafgaande bepaling is niet toepasselijk op hem die in de gegeven omstandigheden zijn private belangen door zijn
betrekking niet kon bevorderen en openlijk heeft gehandeld. “.

Een gemeentelijke mandataris die vaststelt dat hij/zij blootstaat aan een feitelijk of potentieel
belangenconflict, maakt dit mondeling bekend vóór elke schriftelijke of mondelinge tussenkomst en vóór de
stemming in een vergadering van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, de politieraad of
het orgaan waarin hij/zij is benoemd, over een aangelegenheid die dat belang aangaat.

Artikel 7
Elke gemeentelijk mandataris verbindt zich ertoe ontslag te nemen uit zijn mandaat, het dagelijks bestuur
of een ander mandaat bedoeld in artikel 1, in geval van een aanklacht door een onderzoeksrechter, een
rechtstreekse dagvaarding van de procureur des Konings voor de correctionele rechtbank of een beslissing
om de zaak door een onderzoeksrechtbank naar de bevoegde rechtbank te verwijzen, voor elk misdrijf dat
of misdaad die kan leiden tot een gevangenisstraf van 1 jaar of meer.

Artikel 8
Elke gemeentelijk mandataris die beschuldigd wordt van een strafbaar feit of die zich tot de bevoegde
strafgerechten in de zin van artikel 7 wendt, stelt de voorzitter van de gemeenteraad of, in voorkomend
geval, de voorzitter van de gemeenteraad, de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, de
voorzitter van het politiecollege of de voorzitter van de beheersautoriteit van de in artikel 1 bedoelde
overheidsorganen daarvan onmiddellijk in kennis.
De in het vorige lid bedoelde gemeentelijk mandataris neemt onverwijld ontslag bij de gemeenteraad of,
indien nodig, bij de raad voor maatschappelijk welzijn, de politieraad of een orgaan van de in artikel 1
bedoelde plaatselijke openbare instellingen.

