Agendapunt 19 – Bijlage - Goedkeuring van de deontologische code voor provincieraadsleden
Deontologische code van de provincieraadsleden

De code omvat 4 hoofdstukken:
-

het statuut van de code;
algemene plichten, doelstellingen en uitgangspunten;
rol van het provincieraadslid;
slotbepalingen.

De provincieraad van West-Vlaanderen neemt t.bv. de provincieraadsleden, met inbegrip van de
deputatie, volgende deontologische code aan:
1.

Het statuut van de code

Art.1 De deontologische code van de West-Vlaamse provincieraadsleden is het geheel van beginselen,
gedragsregels en gebruiken die de West-Vlaamse provincieraadsleden, hun eventuele medewerkers, en
elke derde persoon die in hun opdracht handelt, als leidraad nemen bij het uitvoeren van hun taak. De
bepalingen van de deontologische code gelden ook voor groepen van raadsleden waar ze collectief
optreden.
2.

Algemene plichten, doelstellingen en uitgangspunten

Art.2 Bij hun optreden in en buiten de raad en in hun contacten met individuen, groepen en instellingen
geven de provincieraadsleden voorrang aan het algemeen en provinciaal belang boven particularistische
belangen.
Art.3 De provinciale mandataris aanvaardt geen andere materiële of financiële vergoeding en/of
tegenprestatie voor zijn optreden en dienstverlening in hoofde van zijn ambt, noch voor de uitvoering
van ambt-verbonden opdrachten dan deze die hem of haar rechtmatig zijn toegekend. Elke vorm van
rechtstreekse dienstverlening, informatie-bemiddeling of doorverwijzing mag geen vorm van cliëntenverwerving inhouden.
Art.4 De provincieraadsleden moeten op dezelfde gewetensvolle manier ten dienste staan van alle
burgers die op hun dienstverlening een beroep doen, zonder onderscheid van geslacht, sociale stand,
nationaliteit, filosofische overtuiging, partijvoorkeur of persoonlijke gevoelens jegens hen.
3.

Rol van het provincieraadslid

3.1 als informatiebemiddelaar en doorverwijzer
Art.5 Het behoort tot de wezenlijke taken van de provincieraadsleden om informatie te ontvangen en te
verstrekken en om door te verwijzen naar de bevoegde diensten of instanties.
Art.6 Bestuurlijke informatie waarop de vraagsteller normaliter geen recht heeft, die de goede werking
van de administratie kan doorkruisen of die de privacy van anderen in het gedrang kan brengen, mag
door de provincieraadsleden niet worden doorgespeeld.
De provincieraadsleden schenden niet het vertrouwelijk karakter van het besloten gedeelte van de
vergaderingen van de provincieraad, het bureau en de commissies.
3.2 Rol van administratieve begeleider en ondersteuner
Art.7 Provincieraadsleden kunnen de burgers ondersteunen en begeleiden in hun relatie met de
administratie: zij kunnen de burgers helpen o.m., via de geschikte kanalen en procedures, een aanvraag
te richten tot de overheid, informatie te verkrijgen over de stand van zaken van een dossier, daarover
verdere uitleg en verantwoording te vragen, en voorafgaande vragen te stellen over de administratieve
behandeling van dossiers.

3.3 Tussenkomsten

Art.8 Tussenkomsten zijn toegestaan. Deze tussenkomsten kunnen onder meer zijn: vragen naar
concrete toelichting bij de regelgeving of bij een genomen beslissing, vragen naar een stand van zaken
van een dossier of naar verantwoording voor het niet-beantwoorden van een vraag van een burger, of de
aandacht vestigen op specifieke elementen in een dossier, bijvoorbeeld de sociale context van
betrokkene. Bespoedigingstussenkomsten, waarbij provincieraadsleden een administratieve procedure
proberen te versnellen in dossiers, zijn niet toegestaan.
3.4 Schijndienstbetoon en ongevraagd dienstbetoon

Art.9 Alle vormen van ongevraagd dienstbetoon waarbij provincieraadsleden bewust maar onterecht de
indruk wekken dat zij bij de goede afloop van een dossier daadwerkelijk tussenbeide gekomen zijn,
zonder dat de betrokken burger om een tussenkomst heeft gevraagd is schijndienstbetoon en is niet
toegelaten.

4

Slotbepalingen

Art.10 Elke klacht ten overstaan van een lid van de provincieraad m.b.t. de toepassing van de
deontologische code wordt ingediend bij de Voorzitter van de Provincieraad en dient voorgelegd te
worden aan het Bureau.
Art.11 De deontologische code treedt in werking m.i.v. 1 juli 2009 voor alle provincieraadsleden van
West-Vlaanderen.

