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DOSSIER NR. 

DEONTOLOGISCHE CODE GEMEENTERAADSLEDEN. VASTSTELLING. 

BRON IZ/JUR/SEC 

De Gemeenteraad van de stad Menen, vergaderd volgens het decreet en in openbare zitting; 

Gelet op artikel 41 van het Gemeentedecreet; 

Overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is de deontologische code voor de gemeenteraadsleden te 
bepalen; 

Overwegende dat de deontologische code voor mandatarissen, evenals de deontologische code voor 
gemeentepersoneel, kaderen binnen het verder uitwerken van een intern controlesysteem, zoals ook bepaald 
door het Gemeentedecreet; overwegende dat de deontologische code vormt dan ook een stap tot 
implementatie van integriteitsmanagement; 

Overwegende dat 'Integriteitsbeleid' het geheel is van beleidsinstrumenten dat erop gericht is de integriteit 
van de organisatie in haar geheel en het integere optreden van de individuele leden van de organisatie 
afzonderlijk te bevorderen. Integriteit wordt ook beïnvloed door organisatorische kenmerken die via sociale 
interactie, regels en procedures geïnternaliseerd worden. 

Overwegende dat "Deontologie" voornamelijk een set is van gedragsregels en richtlijnen die een mandataris 
helpen om zo effectief mogelijk een "goede uitoefening van zijn mandaat" te garanderen .. De richtlijnen 
hebben tot doel het ethische en professionele gedrag te stimuleren en te normeren om zo bij te dragen aan 
de kwalitatieve verbetering van de werking van het gemeentebestuur. 

Overwegende dat in deze deontologische code of 'gedragscode' een aanta·I richtlijnen zijn opgelegd die een 
houvast moeten bieden aan de gemeenteraadsleden, en opgelegd zijn vanuit het ethisch besef om zelf integer 
te handelen. 

Overwegende dat in deze code specifiek wordt verwezen naar de meervoudige rol en functie van het 
gemeenteraadslid inzake dienstverlening, enerzijds als informatiebemiddelaar, als vertrouwenspersoon en als 
doorverwijzer, anderzijds als administratieve begeleider en ondersteuner, met uitdrukkelijk verbod inzake 
bespoedigingstussenkomsten en begunstigings-tussenkomsten, en uitdrukkelijke aandacht voor eventuele 
belangenvermenging; 

Overwegende dat ernstige deontologische inbreuken kunnen beoordeeld worden door de deontologische 
commissie,(zijnde de gemeenteraadscommissie financiën en begroting, met mogelijkheid tot opleggen van 
publiekelijke blaam, doch zonder enige tuchtrechtelijke of strafrechtelijke bevoegdheid; 

Gelet op de mogelijkheid tot voorafgaande opmerkingen door de diverse fracties binnen de gemeenteraad; 

Gelet op de bemerkingen inzake het ontwerp ; 


















