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DEONTOLOGISCHE CODE VAN HET  GEMEENTE- EN OCMW-PERSONEEL 

VAN MOERBEKE 

A. WOORD VOORAF  

 
Als gemeente en OCMW werken we continu aan een betere kwaliteit van onze diensten en aan de 

manier waarop we die aanbieden. Niet alleen omdat onze burgers steeds meer kwaliteit verwachten, 
maar ook omdat ze erop moeten kunnen vertrouwen dat we zorgvuldig en integer te werk gaan. Het 

personeel speelt een belangrijke rol in het integriteitsbeleid.  

Integriteit heeft te maken met de manier waarop we met elkaar omgaan, werken en samenwerken.  
Soms komen we tijdens ons werk in situaties terecht waarin we ons afvragen of het wel kan, of we wel 

goed bezig zijn, of het wel correct is wat we doen. Deze code is een hulpmiddel om te proberen juist te 
handelen in zulke situaties. In deze code staan vaste voorschriften die heel duidelijk zeggen wat kan of 

niet kan, maar ook algemene beschouwingen over waarden die belangrijk zijn voor de gemeente en het 
OCMW. Ieder moet zijn verantwoordelijkheid nemen om die waarden te hanteren.  

De bedoeling is om af en toe na te denken over wat kan of niet kan; om na te gaan of we bepaalde 

handelingen wel mogen doen als vertegenwoordiger van de gemeente of het OCMW.  

Alle werknemers van de gemeente en het OCMW geven samen inhoud aan deze code. U staat er nooit 

alleen voor. U kunt altijd raad vragen aan uw collega, uw leidinggevende of aan de personeelsdienst. 

 
Artikel 112 van het gemeentedecreet en artikel 111 van het OCMW-decreet bepalen dat de gemeente- 

en OCMW-raad een deontologische code voor het personeel moeten vaststellen die de bepalingen rond 
de deontologische rechten en plichten vervat in het gemeente- en OCMW-decreet concretiseert en 

desgevallend aanvult.  
De volgende onderwerpen zijn opgenomen in het gemeente- en OCMW-decreet en moeten dus verplicht 

een onderdeel vormen van de deontologische code:  

 
- Loyaliteit  

- Wettelijkheid en correctheid (in onze code professionaliteit genoemd)  
- Actieve en constructieve ambtsuitoefening  

- Spreekrecht  

- Geheimhoudingsplicht  
- Spreekplicht en aangifteplicht  

- Verbod van discriminatie  
- Onomkoopbaarheid  

- Onverenigbare activiteiten  

- Recht op informatie en vormingsrecht en –plicht (opgenomen in onze 
rechtspositieregeling/arbeidsreglement)  

 
Verder vinden wij het ook nog belangrijk om  

 
- klantvriendelijkheid  

- persoonlijke voorkeur en privé-belangen  

 
mee op te nemen in deze deontologische code.  

 

B.DOEL 

 

Het doel van de deontologische code is de goede werking van het bestuur ten goede te komen en een 

evenwicht te bereiken tussen de collectieve en individuele belangen van de burgers, de verkozenen en 

de ambtenaren. 
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C. TOEPASSINGSGEBIED  

 

Deze deontologische code is van toepassing op alle personeelsleden van de gemeente en het OCMW 
van Moerbeke, ongeacht hun dienstverband, graad of functie, evenals op de van andere besturen ter 

beschikking gestelde personeelsleden.  
 

 
D. DEONTOLOGISCHE CODE VOOR HET PERSONEEL  

 

1. Ambtsuitoefening op een loyale en correcte wijze  
 

1.1. Loyaliteit  

1.2. Professionaliteit  

1.3. Klantvriendelijkheid  

1.4. Actieve en constructieve ambtsuitoefening  
 

2. Spreekrecht en spreekplicht  

 

2.1. Spreekrecht  

2.2. Geheimhoudingsplicht  

2.3. Spreekplicht en aangifteplicht  

 
3. Objectiviteit  

 
3.1. Verbod van discriminatie  

3.2. Persoonlijke voorkeur en privé-belangen  

3.3. Onomkoopbaarheid  

 

 
4. Onverenigbare activiteiten  

 
 

5. Naleving van de deontologische code  
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1. Ambtsuitoefening op een loyale en correcte wijze  

 

 
Het personeelslid oefent zijn functie op een loyale en correcte wijze uit onder het gezag van zijn/haar 

directe chef/diensthoofd.  

 
Er zijn vier belangrijke onderdelen :  

 
loyaliteit  

correctheid  

klantvriendelijkheid  

actieve en constructieve taakuitoefening  

 

1.1. Loyaliteit  

 

Onder loyaliteit wordt verstaan het eerlijk, toegewijd en zorgvuldig uitvoeren van de opdrachten van 
het bestuur en/of van de leidinggevenden met respect voor de collega’s, de cliënten en het bestuur.  
Loyaliteit betekent ook dat het personeelslid de missie, visie en doelstellingen van de gemeente en het 
OCMW onderschrijft als een gezamenlijke opdracht voor alle personeelsleden samen.  
Om deze opdracht waar te maken dient iedereen te streven naar een vlotte samenwerking waarbij het 
belang van de organisatie centraal staat.  
 
Wat betekent dit in de praktijk ?  
 

• Loyaliteit in relatie tot de collega’s :  
U toont initiatief, neemt verantwoordelijkheid en gaat met kennis van zaken te werk.  

In samenwerking met collega’s binnen en buiten de eigen dienst werkt u in een open dialoog en een 
opbouwende sfeer aan de resultaten. U neemt daarbij actief deel aan teamwerk.  

U doet niet aan stemmingmakerij.  
U werkt open en constructief samen met uw directe chef/diensthoofd. Zodra een beslissing is 

genomen, schaart u zich achter deze beslissing en voert u deze snel en efficiënt uit.  

 

• Loyaliteit als leidinggevende in relatie met uw medewerkers :  
U bent aanspreekbaar en loyaal tegenover uw medewerkers. U schakelt rekening houdend met het 

organogram de juiste persoon op de juiste plaats in zodanig dat de capaciteiten van elk personeelslid 
optimaal benut kunnen worden. U communiceert open en duidelijk met uw medewerkers over 

dienstaangelegenheden en over wat u van de medewerkers verwacht. U evalueert uw medewerkers 
op een eerlijke manier.  

 

• Loyaliteit in relatie tot het bestuur:  
U werkt constructief en met kennis van zaken mee aan de voorbereiding en de evaluatie van het 
beleid. Adviezen en voorstellen formuleert u op basis van een precieze, volledige en praktische 

voorstelling van de feiten.  
De plicht tot loyaliteit houdt ook verband met de plicht tot politieke neutraliteit. Dit houdt in dat u de 

opdrachten uitvoert, zelfs als ze niet stroken met uw persoonlijke mening. Zodra een beslissing is 

genomen, voert u die snel, efficiënt en plichtsbewust uit, rekening houdend met de geldende 
regelgeving.  
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1.2. Professionaliteit  

 

De gemeente en het OCMW streven naar een soepele en efficiënte werking en een professionele 
uitstraling. Ieder personeelslid draagt hiertoe bij.  
Dit impliceert eveneens eerlijkheid en respect in de omgang met anderen.  
 
Wat betekent dit in de praktijk ?  
 

• U handelt steeds in overeenstemming met de wetten, decreten, richtlijnen, reglementen en 
verordeningen die van toepassing zijn in uw vakgebied.  

• U wijdt zich tijdens de diensturen volledig aan uw job en maakt geen ongeoorloofd gebruik 

van uitrusting of materiaal van de gemeente of het OCMW voor privédoeleinden.  

• U toont respect voor het ter beschikking gestelde materiaal.  

• U toont respect voor en houdt rekening met de waardigheid van andere personen (collega’s, 

burgers, politici, mandatarissen, …).  

• U onthoudt zich in contacten met elkaar, met burgers of met mandatarissen van intimidatie, 
geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag.  

• Bij een informatievraag van een collega bezorgt u de gevraagde relevante informatie op een 

snelle en correcte manier.  

• U hebt een net en verzorgd voorkomen, passend bij de door u uitgeoefende functie en 
waardigheid van uw ambt.  

• Ook buiten uw werk brengt u de waardigheid van uw ambt niet in gedrang.  

 

1.3. Klantgerichtheid  

 

Iedere medewerker herkent de wensen en behoeften van de interne en externe klanten (cliënten, 
bewoners, collega’s, …) en houdt hiermee rekening binnen de beleidsrichtlijnen van de gemeente en 
het OCMW. Hij/zij leeft zich in de situatie van de klant en onderneemt tijdig concrete acties waarbij 
hij/zij zich ten dienste stelt van de cliënt.  
 

Wat betekent dit in de praktijk ?  
 

De burger verwacht van de gemeente en het OCMW  een klantvriendelijke en professionele 

dienstverlening. 

Hoffelijkheid, luisterbereidheid, respect, efficiëntie en snelheid zijn daarbij belangrijke 

aandachtspunten. 

 

Concreet betekent dit o.a. dat : 

 

• De burger vriendelijk en zakelijk behandeld wordt. 

• Het dossier of de taak  snel en efficiënt afgehandeld wordt. 

• De personeelsleden een duidelijke taal gebruiken, ook schriftelijk. 

• Op een correcte manier wordt doorverwezen naar de juiste persoon of afdeling. 

• Het personeel blijk geeft van een uitgesproken wil om te luisteren. 
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1.4. Actieve en constructieve ambtsuitoefening  

 
Bij de taakuitoefening kan het personeelslid zich niet beperken tot een summiere invulling van zijn/haar 
taak maar zal waar nodig constructief en met kennis van zaken meewerken aan de voorbereiding en de 
uitvoering van het beleid.  
 
Het personeelslid dient hiertoe samen te werken en zijn inspanningen te richten op het gezamenlijke 
belang van onze organisatie, afdeling, team met het oog op een zo goed mogelijk resultaat.  
 
Wat betekent dit in de praktijk ?  

 

• U draagt een stukje verantwoordelijkheid in het realiseren van de doelstellingen van de 
gemeente en het OCMW.  

• U formuleert adviezen, opties en voorstellen op basis van een precieze, volledige en praktische 

voorstelling van de feiten.  

• U verstrekt aan klanten de gevraagde informatie maar geeft ook alle informatie die nuttig kan 

zijn in een latere fase van het dossier.  

• U neemt uw verantwoordelijkheid om de dienstverlening zo goed mogelijk te blijven verzekeren, 
bijvoorbeeld door afspraken te maken met betrekking tot verlofperiodes, het overnemen van 

telefoon en werk bij afwezigheid van collega’s, door nuttige informatie door te geven aan 
collega’s, …  

• U steunt uw directe chef of diensthoofd in zijn/haar beslissingen en helpt hem/haar om die zo 

snel en effectief mogelijk uit te voeren.  

• Als u een leidinggevende functie heeft, bent u altijd aanspreekbaar voor uw medewerkers, u 

luistert naar hun kritiek en doet er wat mee en u vertelt uw medewerkers op tijd, helder en 
volledig wat ze over hun werk en hun dienst moeten weten.  

 
 

2. Spreekrecht en spreekplicht  

 
 
Dit onderdeel van de deontologische code gaat over hoe om te gaan met informatie. Er kunnen drie 
situaties onderscheiden worden :  
 
* spreekrecht  
* geheimhoudingsplicht  
* spreekplicht  
 
 

2.1. Spreekrecht  

 
Wat betekent dit in de praktijk ?  
 

• U hebt het recht om met collega’s, chefs en medewerkers informatie uit te wisselen, ideeën te 

toetsen en uw standpunt te verdedigen.  

• Knelpunten die u ervaart binnen de werking van de dienst bespreekt u allereerst binnen uw 

eigen dienst met uw directe chef/diensthoofd.  

• U hebt het recht om burgers of collega’s op eigen initiatief informatie te verschaffen; indien een 
klant informatie vraagt dan is het uw plicht deze informatie te geven en toe te lichten. U maakt 

hierover met uw directe chef/diensthoofd praktische afspraken binnen de beperkingen van de 
bestaande huishoudelijke reglementen.  

• In uw contacten met klanten vertegenwoordigt u de gemeente en het OCMW. U beperkt zich 

tot duidelijke, objectieve en neutrale informatie over de feiten zonder hier persoonlijke opinies 
aan toe te voegen.  
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2.2. Geheimhoudingsplicht  

 

Wat betekent dit in de praktijk?  

 

• U verstrekt geen medische, fiscale, financiële, sociale of andere gegevens uit de persoonlijke 
levenssfeer van collega’s , burgers, cliënten, bewoners,…  

• U verstrekt geen gegevens over een intern beraad zolang de eindbeslissing niet is genomen.  

• U verstrekt geen informatie die u vanuit de uitvoering van uw  functie verworven hebt.  

• U verstrekt geen gegevens die door uw directe chef/diensthoofd als geheim worden 

gedefinieerd.  

• Informatie in het belang van de cliënt die u met derden wilt uitwisselen mag doorgegeven 

worden mits toestemming van de cliënt.  

• De geheimhoudingsplicht is ondergeschikt aan grondwettelijke, wettelijke of decretale 
bepalingen die u tot spreken verplichten, bijvoorbeeld als u voor de rechtbank moet getuigen.  

• De geheimhoudingsplicht blijft gelden na uw uitdiensttreding.  

 
 

 

2.3. Spreekplicht en aangifteplicht  

 

Indien een personeelslid in zijn/haar functie nalatigheden, misbruiken of misdrijven vaststelt, dan 
probeert hij/zij die onmiddellijk te stoppen en brengt hij/zij er zijn directe chef/diensthoofd van op de 
hoogte. Strafrechtelijke inbreuken meldt hij/zij aan zijn/haar directe chef/diensthoofd die vervolgens de 
procureur des Konings verwittigt.  
 
Wat betekent dit in de praktijk ?  
 

U brengt uw directe chef/diensthoofd of indien nodig de hogere in hiërarchie onmiddellijk op de hoogte 
indien u in de uitoefening van uw functie een nalatigheid, misbruik of misdrijf vaststelt.  

 

 
 

3. Objectiviteit  

 
 
De mensen met wie we in Moerbeke te maken hebben – collega’s, burgers, vertegenwoordigers van 
bedrijven, bezoekers – verschillen op tal van vlakken. Toch heeft elkeen het recht om in gelijke 
gevallen op eenzelfde manier behandeld te worden.  
Daarom moeten personeelsleden op elke moment hun objectiviteit bewaren en hun functie op een 
onpartijdige en neutrale wijze uitoefenen.  
Het gelijkheidsbeginsel vormt een centraal element in de opdracht van de gemeente en het OCMW.  
 
 

3.1. Verbod van discriminatie  

 
Wat betekent dat in de praktijk ?  
 

• U zet uw vooroordelen opzij en respecteert de persoonlijke waardigheid van de burgers, van 
de collega’s en van de politieke mandatarissen.  

• U laat zich bijgevolg bij de uitoefening van uw functie niet beïnvloeden door filosofische, 

politieke of religieuze overtuigingen, door seksuele geaardheid, geslacht, ras of herkomst.  

• U behandelt iedereen gelijk, volgens de objectieve criteria die er gelden voor de zaken 

waarvoor we verantwoordelijk zijn.  
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3.2. Persoonlijke voorkeur en privé-belangen  

 
Wat betekent dit in de praktijk?  

 

• U probeert te voorkomen dat privé-belangen de objectiviteit van uw taakuitoefening kunnen 
beïnvloeden.  

• Zo is het onder meer onverenigbaar om rechtstreeks leiding te geven aan echtgenoot of partner.  

• Wanneer u bij een bepaalde zaak een persoonlijk belang heeft (via een bedrijf, een persoon, 

een vereniging), licht u uw directe chef/diensthoofd over dat belang in en draagt u het dossier 
aan hem/haar of aan een collega over.  

 

3.3. Onomkoopbaarheid  

 

Wat betekent dit in de praktijk ?  
 

• U voert geen enkele actie of gedrag uit waaruit zou kunnen blijken dat uw waardigheid in het 

gedrang komt.  

• Bij aankopen of bij het aanbieden van dienstverlening mag u van andere personeelsleden of 

van derden geen enkele gift, beloning of ander voordeel vragen of aanvaarden die met uw 
ambt verband houden; op die manier vermijdt u dat de objectiviteit in het gedrang komt en er 

van u wederdiensten worden geëist.  

• U mag zich niet persoonlijk verrijken. U dient hiervan steeds melding te maken bij uw directe 
chef/diensthoofd.  

• Indien u een legaat ontvangt van een derde in het kader van uw dienstopdracht, bent u 

verplicht dit te melden aan uw directe chef/diensthoofd. Bij aanvaarding van het legaat dient 

u uit dienst te gaan.  
• U aanvaardt geen relatiegeschenken of neemt niet deel aan activiteiten die door 

privépersonen worden betaald, tenzij dit past in het kader van een normale professionele 

verhouding en die in het teken staat van het algemeen belang van de organisatie.  
Als u geschenken, gunsten en uitnodigingen voor diners, activiteiten en bedrijfsbezoeken 

krijgt aangeboden: u spreekt erover in het openbaar, u stelt uw directe chef/diensthoofd 
ervan op de hoogte.  

U brengt uw directe chef/diensthoofd op de hoogte van de uitnodigingen waaraan u 

deelneemt en van de aanvaarde relatiegeschenken. Aanvaarde relatiegeschenken stelt u ten 
dienste van de gemeente of het OCMW.  

 

4. Onverenigbare activiteiten  

 

Elk personeelslid moet, zowel tijdens de uitoefening van zijn/haar ambt als in het privé-leven, 
vermijden dat de waardigheid van het ambt in het gedrang wordt gebracht. Bij de uitoefening van de 

functie moet bovendien elke handelswijze vermeden worden die het vertrouwen in de dienstverlening 
kan aantasten.  

 
Wat betekent dit in de praktijk ?  

 

U oefent uw ambt in alle neutraliteit uit. U zorgt ervoor, met inachtname van uw grondwettelijke 
rechten, dat uw deelname of betrokkenheid bij politieke of levensbeschouwelijke activiteiten, het 

vertrouwen van de burger en collega’s in de onpartijdige, neutrale en loyale uitoefening van uw ambt 
niet schaden.  

 

Als u naast uw werk als ambtenaar nog andere vergoede functies wilt vervullen of zaken wilt doen, 
vraagt u daarvoor eerst toelating van het College van Burgemeester en Schepenen 

(gemeentepersoneel) of van de OCMW-raad (OCMW-personeel).  
 

Elk voornemen om een openbaar mandaat te aanvaarden dient door het personeelslid voor de 
aanvaarding te worden meegedeeld.  
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5. Naleving van de deontologische code  

 
Zware of herhaaldelijke inbreuken tegen deze code resulteren in sancties. Deze sancties kunnen 

gekoppeld worden aan tucht of aan evaluatie al naargelang de aard.  
 

De niet-naleving van de deontologische code kan aanleiding geven tot de beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst wegens dringende reden.  
 

Bovendien is in enkele gevallen strafrechtelijke vervolging wegens schending van het beroepsgeheim, 
overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek, mogelijk. 

 
De niet-naleving van de deontologische code kan tuchtrechtelijk worden bestraft.  

 

Naast deze deontologische code dient het personeel zich te houden aan de bepalingen in de 

rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en het reglement bij het gebruik van e-mail en internet. 
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