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Deontologische codes zijn waarschijnlijk het bekend-
ste instrument van een integriteitsbeleid. Vaak vormen
ze het koninginnestuk van een integriteitsbeleid. De
invoering van een code is dan de centrale en meest
zichtbare innovatie van het integriteitsbeleid en de
andere instrumenten worden hieraan opgehangen.
Maar dit is niet altijd zo: in heel wat gevallen is een
deontologische code niet meer dan een tekst waarmee
een organisatie aan de buitenwereld wil tonen dat ze
begaan is met integriteit. De deontologische code
wordt dan hoogstens gebruikt om via het tuchtrecht
gemakkelijker sancties op te leggen of om de verplich-
tingen van de ambtenaren te accentueren.

In dit artikel gaan we eerst kort in op integriteitsbeleid
in het algemeen, waarbij we kort twee benaderingen
van integriteitsbeleid bespreken. Daarna verduidelij-
ken we wat we verstaan onder een deontologische code
en bekijken we enkele belangrijke redenen voor het
invoeren van een code. Daarna bespreken we vier
belangrijke vragen die moeten worden beantwoord bij
het opstellen van een code. Ook gaan we in op de
verschillende soorten aanvullende codes die kunnen
worden ingevoerd als toevoeging bij de globale deon-
tologische code. Last but not least volgt dan de bespre-
king van het proces van invoering van een deontologi-
sche code. Omdat we van mening zijn dat er een
‘implementatie-deficit’ is in het integriteitsbeleid, zul-
len we hierbij sterk de nadruk leggen op de implemen-
tatie en de borging van een code.

1. Twee benaderingen van
integriteitsbeleid

Alvorens we de bespreking van het specifieke instru-
ment ‘deontologische code’ aanvatten is het nuttig
eerst kort in te gaan op hoe men integriteitsbeleid in
het algemeen kan aanpakken. Die algemene benade-

ring zal immers ook een impact hebben op de soort
code die men kiest en op de manier waarop men deze
zal implementeren. Traditioneel maakt men een on-
derscheid tussen twee benaderingen van integriteitsbe-
leid.

De eerste wordt de ‘controlerende’ benadering ge-
noemd omdat ze er vooral op gericht is het gedrag van
ambtenaren te controleren. Bij deze benadering gaat
men uit van een negatief mensbeeld: mensen zijn niet
van nature geneigd om het ethisch goede te doen,
maar willen vooral hun eigenbelang nastreven. Het
komt er dus op aan om de organisatie zo in te richten
dat de mensen wel het goede doen, ook als ze hun
eigenbelang nastreven. Dit gebeurt dan door de dis-
cretionaire beslissingsruimte van ambtenaren zoveel
mogelijk in te perken door een integriteitsbeleid dat
vooral de nadruk legt op wat verboden is. Typische
instrumenten van een controlerende benadering zijn
strikte regelgeving (bvb. het tuchtrecht), stevig uitge-
werkte procedures (bvb. voor het aankopen van goe-
deren of het indienen van onkostennota’s), en contro-
le-instanties (interne of externe audit, inspectie van
financiën) die deze regels en procedures afdwingen.

De ‘stimulerende’ benadering beoogt geen beperking
van de discretionaire ruimte, maar wil integendeel de
ambtenaren ondersteunen in het omgaan met die be-
slissingsvrijheid. Men vertrekt dus van het positieve
beeld dat mensen van nature wel geneigd zijn om het
goede te doen. De taak van de organisatie bestaat er
dan in om hen daarin te ondersteunen. Eerder dan het
opsommen van wat verboden is, zal een ‘stimulerend’
integriteitsbeleid de klemtoon leggen op ethische as-
piraties, bijvoorbeeld in ethische codes die de belang-
rijkste waarden opsommen. Trainingen in ethische
besluitvorming kunnen ambtenaren dan bvb. onder-
steunen in het omgaan met conflicten tussen die alge-

Noot 1 Deze tekst is voor een belangrijk deel gebaseerd op J. MAESSCHALCK, Een ambtelijk integriteitsbeleid in de Vlaamse Overheid, Onderzoeksrapport, Leuven,
Steunpunt voor Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen, 2005, 33-49.
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mene waarden en vertrouwenspersonen kunnen ver-
dere hulp bieden in ethisch moeilijke aangelegenhe-
den.

Uiteraard gaat het in de praktijk nooit om een of/of-
keuze tussen beide benaderingen. Elke benadering
heeft haar eigen finaliteit, die even belangrijk is. Aan-
gezien een modern integriteitsbeleid zowel integri-
teitsschendingen wil voorkomen als integer handelen
stimuleren, komt het er dus op aan de controlerende
en de stimulerende benadering te combineren. Het
‘controlerende’ gedeelte zorgt dan voor het elementair
wettelijk kader en garandeert de stok achter de deur die
onvermijdelijk blijft om een minimaal integer gedrag te
garanderen, terwijl het ‘stimulerende’ gedeelte ervoor
zorgt dat men op ethisch vlak ambitieuzer is dan dit
‘moreel minimum’. Wat de precieze verhouding tus-
sen beide benaderingen moet zijn, hangt af van de
concrete omstandigheden.

2. Het concept “deontologische code”

In een integriteitsbeleid kan men gebruik maken van
verschillende documenten waarin waarden en/of nor-
men worden vastgelegd.2

• De missieverklaring of de mission statement formu-
leert kernachtig de strategische doelstellingen van
de organisatie en waarvoor de organisatie staat.3

• In de waardencode of de ethische code worden de
kernwaarden (of principes) van de organisatie gefor-
muleerd. Dat “zijn de belangrijkste maatstaven die
de [organisatie] voor zichzelf hanteert en vormen de
kern van de eigen cultuur. Kernwaarden doen vooral
een appèl op de instelling van medewerkers, maar
geven geen concrete aanwijzingen hoe medewerkers
zich dienen te gedragen”.4 Dit instrument is typisch
geassocieerd met de stimulerende aanpak van inte-
griteitsbeleid.

• In de gedragscode of code of conduct worden de
normen en regels vastgelegd die de personeelsleden
moeten naleven. Dit instrument past vooral binnen
een controlerend integriteitsbeleid.

In de praktijk kiezen overheden er echter vaak voor om
deze onderdelen te combineren. Vaak ziet men een
combinatie van een waardencode met een gedrags-
code. Dat wordt dan een code met enerzijds enkele
centrale waarden en anderzijds bij elk van die waarden

ook enkele concrete gedragsregels. Een dergelijke
code omschrijft men in de praktijk vaak als een ‘deon-
tologische5 code’ of ‘organisatiecode’. Een voorbeeld
hiervan is de ″deontologische code voor de personeelsleden
van de diensten van de Vlaamse regering″6. In dit artikel
volgen we deze praktijk en omschrijven we een ‘deon-
tologische code’ inderdaad als een combinatie van een
waardencode en een gedragscode.

Soms kiest men er in Vlaamse of Belgische context
voor om dergelijke gecombineerde codes te benoemen
als ‘ethische code’ of, wat vaker gebeurt, als ‘gedrags-
code’. Dit is echter een verwarrend gebruik van deze
termen aangezien ze beide een vrij specifieke betekenis
hebben die respectievelijk geassocieerd is met stimule-
rend en controlerend integriteitsbeleid (cf. supra).
Men reserveert deze termen dan ook best voor codes
die aan de respectieve definities voldoen.

3. Waarom deontologische codes?

Deontologische codes in organisaties vervullen ver-
schillende functies. We bespreken er vier, maar er zijn
er uiteraard meer.

• Een code creëert duidelijkheid: een goede deontolo-
gische code helpt bij het beoordelen van wat wel en
niet integer is en verschaft op die manier duidelijk-
heid. Volledig sluitende duidelijkheid is echter on-
mogelijk omdat nu eenmaal niet alle situaties te
voorzien zijn; zelfs een dik gedetailleerd handboek
zal nog onduidelijkheden laten in bepaalde situaties.
Volledige duidelijkheid is ook niet wenselijk, omdat
dit niet strookt met een stimulerende benadering
van integriteitsbeleid en weinig beroep doet op het
eigen oordeelsvermogen en verantwoordelijkheids-
gevoel van de medewerkers.

• Een code verhoogt de ‘accountability’: als de organi-
satie een goede code heeft die goed en uitgebreid
gecommuniceerd en ingeoefend is, dan kunnen de
leden van de organisatie ook makkelijker aangespro-
ken worden op hun verantwoordelijkheid (door
zowel internen als externen). De code fungeert dan
als een gemeenschappelijk kader, een gemeenschap-
pelijke woordenschat die het gesprek over integriteit
kan vergemakkelijken. Inoefening van de code, bvb.
in dilemmatrainingen, en een zuiver, consistent ge-
bruik van termen zijn daarbij wel essentieel.

Noot 2 Voor deze bespreking is inspiratie gehaald uit het overzicht van M. KAPTEIN, H. KLAMER en A. WIERINGA, De bedrijfscode. Aanleiding, inhoud, invoering,
effectiviteit, Den Haag, Stichting NCW, Ethicon en Stichting Beroepsmoraal en Misdaadpreventie, 2003, 21 – 25, (http://www.stichtingncw.nl/docs/
bedrijfscode.pdf:) en het in de bedrijfsethiek en ambtelijke ethiek klassieke onderscheid tussen “codes of ethics” en “codes of conduct.” Het gaat echter om
een persoonlijke interpretatie van deze classificaties.

3 S. DESMIDT en A. HEENE, Strategie en organisatie van publieke organisaties, Tielt, LannooCampus, 2005, 140 – 148.
4 M. KAPTEIN, H. KLAMER en A. WIERINGA, o.c., 22.
5 De term “deontologie” wordt vaak gebruikt in Vlaanderen, maar is zo goed als onbekend in Nederland. A. Hondeghem wijst erop dat deontologie verband

houdt met moraliteit, maar tegelijkertijd ook verwijst naar de organisatorische aspecten van het gedrag. Verder is deontologie gebonden aan de uitoefening
van een bepaald beroep, in tegenstelling tot ethische handelingsprincipes die overal van toepassing zijn, zie A. HONDEGHEM, De deontologie van de
ambtenaar – een explorerend onderzoek, Leuven, Vervolmakingscentrum voor Overheidsbeleid en Bestuur, 1985, 16.

6 Omzendbrief AZ/MIN/1998/4.
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• Een code stuurt gedrag: een code expliciteert ver-
wachtingen t.a.v. concreet gedrag. Of deze het ge-
drag ook daadwerkelijk zal beı̈nvloeden, zal afhan-
gen van de mate waarin en de wijze waarop ze
geı̈mplementeerd is (zie verder).

• Een code stimuleert betrokkenheid en loyauteit: zoals
van ‘intentieverklaringen’, ‘mission statements’
enz., veronderstelt men ook van deontologische
codes dat deze betrokkenheid en loyauteit t.a.v. de
organisatie stimuleren.7 Een code moet idealiter de
medewerkers stimuleren om zich in te zetten voor
de doelstellingen en de waarden van de organisatie.

In feite hebben zowat alle overheidsorganisaties deon-
tologische bepalingen, die vaak worden teruggevon-
den in het statuut (doorgaans het hoofdstuk ‘rechten
en plichten’) en in disciplinaire bepalingen in hun
arbeidsreglement.8 Het gaat doorgaans niet om vol-
waardige deontologische codes. Slechts enkele waar-
den en gedragsnormen zijn erin opgenomen. Andere
zijn wel indirect uit de totale context af te leiden.

Sommige overheden beslissen echter om, naast deze
twee documenten, nog een extra deontologische code
in te voeren. De Vlaamse overheid heeft dat bvb.
gedaan in de vorm van de hiervoor vermelde omzend-
brief van 1 september 1998: ″deontologische code voor de
personeelsleden van de diensten van de Vlaamse
regering”9(verder ‘de Vlaamse deontologische code’
genoemd). Er zijn verschillende goede redenen om
een dergelijke aanvullende deontologische code in te
voeren.

• In een deontologische code kan men, in ethische
zin, ambitieuzer zijn dan in een statuut of regle-
ment. Deze laatste beperken zich immers veelal, net
als wetgeving, tot het ‘ethisch minimum’. Integri-
teit is echter veel meer dan het louter naleven van
wetten en reglementen en deze meer ambitieuze
doelstellingen en waarden kunnen worden uitge-
drukt in een deontologische code. Een deontologi-
sche code heeft idealiter immers ook een heel sterke
appèlwaarde.

• Die vrijheid blijkt ook uit de taal. In een deontolo-
gische code kan men immers ook een minder juri-
dische taal hanteren. Men kan een taal gebruiken die
dichter staat bij de dagelijkse praktijk en begrijpelij-
ker is. Eventueel kan men de taal ook aanpassen,
afhankelijk van het doelpubliek van de code. Toch

zal men er rekening mee houden dat naarmate een
code formeel bindend is, de flexibiliteit van het
taalgebruik beperkter zal zijn. Het recht stelt nu
eenmaal eisen aan het taalgebruik.

• De vrijheid bij het opstellen van een deontologische
code laat ook toe om een code een logische struc-
tuur te geven, opgehangen aan centrale waarden
(zoals bvb. werd gedaan in de Vlaamse deontologi-
sche code). Daarbij is het heel belangrijk ernaar te
streven dat de verschillende waarden elkaar niet te
veel overlappen. Een code met onderling exclusieve
waarden laat immers toe om de spanningen tussen
de waarden te identificeren. Deze laatste zijn typisch
voor ethische dilemma’s en een code met goed
afgelijnde waarden wordt aldus een nuttig onder-
steunend instrument voor het omgaan met ethische
dilemma’s en bij de dilemmatrainingen die hierop
voorbereiden. Statuten en reglementen daarente-
gen, zijn teksten die doorgaans lang geleden voor
het eerst zijn opgesteld en daarna steeds opnieuw
werden aangepast. Een duidelijke opsplitsing tussen
waarden was daarbij niet de belangrijkste doelstel-
ling. Toch sluit niets uit dat ook statuten en regle-
menten in die zin worden aangepast.

• Een deontologische code kan meestal ook flexibeler
worden aangepast dan statuten en reglementen, al is
dit niet altijd evident in een overheidscontext met
overheidsvakbonden. Dit laat toe om nieuwe ont-
wikkelingen en integriteitsvraagstukken vlot te ver-
werken in de deontologische code. Men kan ook
vlotter nieuwe voorbeelden toevoegen die de code
verder toelichten. In het bijzonder wanneer de code
in elektronische vorm beschikbaar is, zou men bvb.
een regelmatige update met recente voorbeelden uit
de praktijk kunnen plannen.

• Een nieuwe deontologische code kan ook een be-
langrijke rol spelen in het globale integriteitsbeleid.
Het opstellen en implementeren van een code is
immers een belangrijk en erg zichtbare maatregel
die de kern kan vormen van een nieuw integriteits-
beleid waaraan alle andere instrumenten kunnen
worden opgehangen.

Hoewel het aldus erg nuttig kan zijn om een nieuwe
deontologische code uit te werken naast het statuut en
reglement, betekent dit niet dat deze instrumenten los
van elkaar moeten staan. Integendeel, het verdient
aanbeveling om de deontologische code expliciet te
koppelen aan het statuut en het arbeidsreglement. Bij

Noot 7 M. KAPTEIN, H. KLAMER en A. WIERINGA, o.c., 19.
8 In het kader van de introductie van een integriteitsbeleid zou men kunnen beslissen om het statuut te wijzigen. In de meeste overheidsorganisaties vergt

dit een zware procedure. Toch kan een uitgebreid debat in deze verschillende beslissingspunten (en in de pers) het politieke draagvlak voor het
integriteitsbeleid versterken en de zichtbaarheid ervan verhogen. Het heeft wel weinig zin om zich enkel te beperken tot een wijziging aan de tekst van het
statuut of van het arbeidsreglement. Het is belangrijk dat deze geı̈ntegreerd is in een globaal integriteitsbeleid en goed wordt gecommuniceerd aan
personeel en publiek.

9 In het kader van de lancering van een integriteitsbeleid wordt in de recente beleidsnota van de minister van Bestuurszaken voorgesteld om een nieuwe code
te ontwikkelen voor de volledige Vlaamse overheid. G. BOURGEOIS, Beleidsnota 2004 – 2009. Bestuurszaken. Bouwen aan vertrouwen, Brussel, 2004, 33 -
http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/regering/beleidsnotas2004/bourgeois/bestuurszaken.pdf
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de verschillende waarden in de code zou men dan
systematisch kunnen verwijzen naar de verwante statu-
taire en reglementaire bepalingen.

4. Vier vragen bij het opstellen van een
code

In deze paragraaf gaan we in op vier vragen die, hetzij
impliciet, hetzij expliciet, moeten beantwoord worden
bij het opstellen van een code. De eerste drie vragen
betreffen belangrijke keuzes, de vierde vraag betreft de
criteria waarmee men rekening moet houden bij het
opstellen van een code.

4.1 Een bindende code?

Of een deontologische code een bindende rol moet
vervullen is geen eenvoudige vraag, want er is niet
enkel de vraag naar het bindende karakter, maar even-
zeer de vraag hoe dit bindende karakter moet worden
verzekerd.

Door een deontologische code juridisch bindend te
maken, wijzigt men eigenlijk fundamenteel de code.
Ethische waarden en normen worden immers omge-
vormd tot juridische waarden en normen. Het gevolg
is dat de erin opgenomen normen en waarden juridisch
relevant zijn, terwijl de normen en waarden die daarin
niet worden opgenomen niet juridisch relevant zijn
tenzij ze al in andere toepasselijke rechtsregels zijn
opgenomen of als ze als juridische beginselen gelden.

Toch moet men er zich van bewust zijn dat ook een
deontologische code die niet bindend is, een rol kan
spelen binnen het recht, meer bepaald in het tucht-
recht van toepassing op statutaire personeelsleden. Het
behoort immers tot de bevoegdheid van het “tewerk-
stellend bestuur [om] te beoordelen of het gedrag van
een ambtenaar als een tekortkoming aan zijn plichten
moet worden beschouwd, ook wanneer geen bepaling
die gedraging als een vergrijp tegen tucht aanmerkt en
als zodanig strafbaar stelt. Het strafrechtelijke beginsel
nullem crimen, sine lege geldt dus niet in het tucht-
recht”.10 Dus zelfs als een code formeel niet bindend
is, kan een bestuur zich er toch door laten inspireren bij
het beoordelen van de gedragingen van het statutaire
personeel.

4.1.1 Voor- en nadelen van een bindende code

Een juridisch dwingende code heeft het voordeel dat
een overtreding ervan grond kan zijn voor een discipli-
naire sanctie of kan worden gebruikt bij de personeels-
evaluatie.

Een ander voordeel van een bindende code is de
duidelijkheid. Het bindende karakter geeft rechtsze-
kerheid aan de medewerkers en vergroot ook de kans,
zeker gezien de juridische ambtelijke cultuur, dat de
code ernstig zal worden genomen.

Het nadeel is dat de code door haar bindend karakter
eng blijft en tot het morele minimum wordt beperkt.
Door een dergelijke bindende code riskeert men na-
melijk het signaal te geven dat men al integer is als men
gedrag vermijdt dat juridisch kan worden gesanctio-
neerd. Dat zou uiteraard een fout signaal zijn. Integri-
teit is meer dan juridische problemen vermijden. Het is
ook een positieve opdracht om op een verantwoorde-
lijke manier waarden als onkreukbaarheid, loyauteit,
objectiviteit en rechtvaardigheid toe te passen in de
dagelijkse praktijk. Dit nadeel kan men op twee com-
plementaire manieren proberen te ondervangen.

• In de eerste plaats kan men dit nadeel voor ogen
houden bij het uitwerken van de code zelf. Het is
niet omdat de code afdwingbaar is dat ze ook nood-
zakelijk in de eng-juridische taal van het statuut
moet worden opgesteld. Ook een bindende code
kan men in een positieve en begrijpelijke taal formu-
leren, waarbij men de richtlijnen helder en aan de
hand van voorbeelden verduidelijkt. De Vlaamse
deontologische code van 1998 is daar bvb. goed in
geslaagd. In de inleiding kan men ook expliciet
benadrukken dat de code enkel het ethisch mini-
mum omschrijft en dat integriteit dus verder gaat
dan het strikt naleven van de bepalingen van de
code.

• In de tweede plaats kan men dit nadeel ondervangen
door een dergelijke bindende code te combineren
met stimulerende instrumenten zoals dilemmatrai-
ningen of het aanduiden en opleiden van vertrou-
wenspersonen.

4.1.2 De mogelijkheid om een deontologische code
juridisch bindend te maken

Voor statutaire personeelsleden kan een deontologi-
sche code zonder veel moeilijkheden juridisch bindend
worden gemaakt, zij het na vakbondsoverleg. Statu-
taire tewerkstelling is immers een tewerkstelling die
eenzijdig wordt georganiseerd door de overheid.

Waar het opleggen van een bindende code voor statu-
tair tewerkgesteld personeel weinig problemen biedt,
ligt de zaak toch wel wat anders voor contractueel
personeel. In elk geval kan men er niet om heen dat de
verschillende rechtspositieregelingen de rechten en
plichten voor de ambtenaren vaak op dezelfde wijze

Noot 10 I. OPDEBEECK, “De deontologie van de ambtenaar: algemeen juridisch kader”, in S. BOVY, R. JANVIER, I. OPDEBEEK, J.H.J. VAN DEN HEUVEL en L.W.J.C.
HUBERTS, Deontologie in de publieke sector: een krachtdadig managementinstrument? Naar een positieve invulling van de deontologische code voor lokale
ambtenaren, ( ), Brugge, die Keure, 2002, 2, 24.
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van toepassing verklaren op de contractanten.11 Het
feit dat de deontologie voor de ambtenaren per analo-
giam ook integraal uitwerking vindt op de contractan-
ten in overheidsdienst, is op zich opmerkelijk.12 Deze
problematiek wensen we hier nader te onderzoeken.

De eerste vraag die we in dit verband willen beant-
woorden, is of de arbeidsovereenkomstenwet van toe-
passing is op contractanten die werken in overheids-
dienst.

De Wet van 18 december 2002 heeft de Arbeidsregle-
mentenwet uitdrukkelijk van toepassing gemaakt op de
publieke sector.13 Enkel het personeel van Landsver-
dediging en de personeelsleden van de federale politie
en van de korpsen van de lokale politie vallen niet
onder het toepassingsgebied van deze wet.14

Nu duidelijk is dat de arbeidsovereenkomstenwet ook
op contracten in de overheid van toepassing is, bekij-
ken we welke begrenzingen deze wet stelt aan de
mogelijkheid om deontologische bepalingen op te ne-
men.

Vooraf moet toch worden opgemerkt dat deontologi-
sche bepalingen niet vreemd zijn aan het arbeidsrecht.
Ook voor contractuele werknemers in de private sector
gelden nu bepaalde deontologische verplichtingen en
rechten. Een contractuele werknemer en zijn werkge-
ver zijn elkaar eerbied en achting verschuldigd en ze
moeten beiden de welvoeglijkheid en goede zeden in
acht (doen) nemen.15 Een werknemer moet zijn werk
zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig verrichten op de tijd,
plaats en wijze zoals is bepaald in de arbeidsovereen-
komst. Hij is ook verplicht te handelen volgens de
bevelen en instructies die hij krijgt van zijn werkgever.
Tenslotte moet een werknemer zakengeheimen en
geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwe-
lijke aangelegenheden voor zich houden, en dit zowel
tijdens als na de beëindiging van de arbeidsovereen-
komst.16 Dit is evenzeer van toepassing voor contrac-
tanten in overheidsdienst.

Wil men echter deontologische bepalingen of meer
nog een deontologische code zoals die van toepassing
is op statutairen opleggen aan contractanten in over-
heidsdienst, dan moet men binnen de contouren van
het arbeidsrecht blijven. Dit houdt in dat deontologi-
sche verplichtingen die gelden voor statutairen slechts
verenigbaar zijn met het arbeidsrecht voorzover de
toegekende rechten niet worden ingekort en de opge-
legde verplichtingen niet verzwaard.17 Kortom van de
arbeidsovereenkomstenwet en zijn uitvoeringsbeslui-
ten kan slechts worden afgeweken in het voordeel van
de werknemer.18 Men kan niet ontkennen dat in over-
heidsdienst bepaalde deontologische verplichtingen
gelden die omwille van de eigenheid van de publieke
sector specifiek van toepassing zijn op overheidsperso-
neel. Het gaat hier onder meer om professionele en
klantvriendelijke dienstverlening en verplichtingen in-
zake objectiviteit.19 Zoals HONDEGHEM heeft opge-
merkt bestaan er aanzienlijke verschillende tussen de
private en de publieke sector. Ze wijst vijf fundamen-
tele verschillen aan:
- De publieke sector behartigt het algemeen belang,

de privé sector particuliere belangen. Het algemeen
belang veronderstelt politieke keuzen op basis van
een afweging van waarden die de samenleving be-
langrijk vindt;

- De openbare dienst is onderdeel van een politiek
systeem. Hier geldt het primaat van de politiek. Dit
houdt onder meer in dat het overheidspersoneel zich
loyaal moet gedragen tegenover de politieke keuzes;

- Elk overheidsoptreden heeft een juridische grond-
slag. De wetgeving, maar ook ingeburgerde rechts-
beginselen, noties van behoorlijk bestuur en fatsoen-
regels in de relatie tussen overheid en burgers zijn in
dat opzicht belangrijk. In de ambtelijke deontologie
zullen juridische waarden die verwijzen naar regels
en procedures, belangrijker zijn dan in de particu-
liere sector;

- De overheid staat in voor bepaalde levensbelangrijke
goederen en diensten. Dat geeft haar een bijzondere
gezagspositie. Om misbruik van deze gezagspositie
te voorkomen, zal men het gedrag van ambtenaren

Noot 11 Zie bijvoorbeeld art. XIV.8 § 1 VPS. In art. 107 tot en met art. 112 Vlaams Gemeentedecreet en in art. 103 tot en met art. 108 ontwerp van Provinciedecreet
die betrekking hebben op de deontologische rechten en plichten, is er algemeen sprake van personeelsleden en niet van ambtenaren. Bovendien sluiten deze
decreten het personeel in contractueel dienstverband in dezen niet expliciet uit, wat wel het geval wat het hoofdstuk over tucht betreft.

12 R. JANVIER, “Een volwaardige tuchtregeling voor contractuelen in overheidsdienst zowel naar inhoud als naar vorm?”, T.S.Z., t.v.
13 Zie ook S. BOUZOUMITA, “Arbeidsreglement nu ook verplicht voor overheidsdiensten”, Lokaal nr. 11, 1-15 juni 2003, 14-15; J. JACQMAIN, “Extension des

règlements de travail à l’ensemble des services publics” in X, Statut des administrations locales et provinciales, Brussel, Kluwer, Actualités en bref, 27
februari 2003, nr. 151.5, 9-23; I. PLETS, “De penetratie van het overheidsstatuut door de arbeidswetgeving” in M. DE VOS en I. PLETS (eds.), Contractuele
tewerkstelling in de overheid, Brugge, die keure, 2005, 63-73.

14 Art. 2, 1° Arbeidsreglementenwet, zoals vervangen bij art. 2 Wet 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de
arbeidsreglementen.

15 Art. 16 Arbeidsovereenkomstenwet.
16 Art. 17, 1° tot en met 3° Arbeidsovereenkomstenwet.
17 Art. 6 van de Arbeidsovereenkomstenwet.
18 J. JACQMAIN, “Le contrat de travail dans les administrations de l’Etat”, Soc. Kron. 1991, 332, nr. 3.1 ; J. JACMAIN, “Contrat de travail : matériel solide,

logiciel vielli”, Soc. Kron. 1993, 289 – 290, nr. 3.1.
19 R. JANVIER en K. JANSSENS, De mythe van het statuut voorbij? De nieuwe overheidswerknemer is opgestaan, (SBOV 2), Brugge, die Keure, 2003, 133.
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aan bepaalde regels binden;
- Een openbare dienst is gehouden tot verantwoor-

ding. Een eerlijke administratie is een pijler van de
democratie.20

Deze vijf fundamentele verschilpunten vragen om een
specifieke ethiek en die specifieke ethiek vormt een
verantwoording voor specifieke deontologische regels.

Dit betekent niet onmiddellijk dat er vanuit juridisch
oogpunt een probleem is als men ervan uitgaat dat het
tot de essentie van de arbeidsovereenkomst behoort
dat de werknemer werkt onder het gezag van de werk-
gever.21 Dit brengt met zich dat de werkgever het
recht heeft om bevelen en instructies aan de werkne-
mer te geven waarnaar deze ook moet handelen.22 Het
doen respecteren van bepaalde deontologische ver-
plichtingen kan onder deze noemer van bevelen of
instructies worden gebracht waardoor die vlot aan de
contractanten in overheidsdienst kunnen worden op-
gelegd. Ook zijn er auteurs die niet de uitoefening van
het werkgeversgezag als uitgangspunt nemen voor de
disciplinaire macht van de werkgever, maar die vinden
in het waarborgen van het naleven van de waarden en
normen eigen aan de organisatie. Gelet op de eigen-
heid van de publieke sector, is een deontologisch en
ethisch optreden van het overheidspersoneel nog voor-
namer – of minstens anders – dan in de particuliere
sector.23

Waar het opleggen van deontologische bepalingen of
een deontologische code aan contractanten juridisch
niet zoveel problemen oplevert, ligt het instellen van
een tuchtregeling voor contractanten in overheids-
dienst die min of meer is geı̈nspireerd op het discipli-
naire statuut van het statuut van het statutaire perso-
neel al heel wat moeilijker. En zelfs al neemt men een
mogelijke tuchtsanctie in het arbeidsreglement op, dan

houdt dit nog niet in dat die sanctie ook rechtsgeldig
kan worden opgelegd. Een werkgever die een in het
arbeidsreglement opgenomen tuchtsanctie treft,
brengt immers in vele gevallen eenzijdige wijzigingen
aan toekomstige of wezenlijke bestanddelen van de
arbeidsovereenkomst aan. Het Hof van Cassatie heeft
ondertussen bevestigd dat een werkgever bij het opleg-
gen van een tuchtstraf eenzijdig handelt.24 Volgens de
rechtsleer en rechtspraak is een eenzijdige (en substan-
tiële) wijziging van wezenlijke bestanddelen van een
arbeidsovereenkomst slechts toegestaan binnen de
grenzen van artikel 1134 van het Burgerlijk Wet-
boek.25 Volgens vaste rechtspraak van het Hof van
Cassatie beëindigt het feit dat een partij die unilateraal
een wezenlijk bestanddeel van de arbeidsovereenkomst
wijzigt, deze overeenkomst impliciet en onrechtma-
tig.26

Op grond van een analyse van de rechtsleer onderken-
nen Janvier en Janssens twee strekkingen over de ver-
enigbaarheid van tuchtsancties met het arbeidsrecht.27

Sommige auteurs menen dat de enige mogelijkheden
tot sanctionering die verenigbaar zijn met het Bel-
gische arbeidsrecht, bestaan in het opleggen van een
soort van morele straf in de vorm van een terechtwij-
zing of een blaam enerzijds en het ontslag anderzijds.28

Sancties zoals de disciplinaire schorsing of de terugzet-
ting in graad,29 zou men dan kunnen beschouwen als
een eenzijdige en substantiële wijziging van essentiële
arbeidsvoorwaarde(n),30 waaruit de vermoedelijke wil
van de werkgever tot unilaterale beëindiging van de
arbeidsovereenkomst wordt gededuceerd. Andere au-
teurs erkennen echter nadrukkelijk het bestaan van een
(ruimer) tuchtrecht in het Belgische arbeidsrecht. De
disciplinaire macht vormt het sluitstuk van de gezags-
uitoefening. Deze bevoegdheid van de kant van de
werkgever zou immers worden herleid tot een louter

Noot 20 A. HONDEGHEM, “Ethiek in openbare diensten (deel 1), V.T.O.M. 1998/3, 13 – 14; zie ook M. KAPTEIN en J. WEMPE, “Working on integrity: differences and
similarities between public and private sector organizations”, in L.W.J.C. HUBERTS en J.H.J. VAN DEN HEUVEL (eds.), Integrity at the public-private interface,
Maastricht, Shaker Publishing, 1999, 125 – 126.

21 Art. 2 en 3 Arbeidsovereenkomstenwet.
22 Art. 17, 2° Arbeidsovereenkomstenwet.
23 Zie in dit verband R. JANVIER en K. JANSSENS, De mythe van het statuut voorbij? De nieuwe overheidswerknemer is opgestaan!, (Reeks SBOV 2), Brugge, die

keure, 2003, 133-138.
24 Cass. 10 oktober 1988, T.S.R. 1988, 388, noot H. DEMEESTER.
25 Cass. 29 februari 1988, Arr. Cass. 1987 – 1988, 833; Cass. 11 september 1989, Arr. Cass. 1989 – 1990, 28 en J.T.T. 1989, 404, noot; Cass. 20 december 1993,

J.T.T. 1994, 443; P. HUMBLET, M. RIGAUX, R. JANVIER en W. RAUWS (ed.), Synopsis van het Belgisch Arbeidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2002, 253 – 254,
nr. 461; Ph. FRANçOIS, “Kan de arbeidsovereenkomst nog eenzijdig gewijzigd worden?”, noot onder Cass. 30 november 1998, T.B.B.R. 2001, 90.

26 Cass. 27 januari 1971, Arr. Cass. 1971, 514 en R.W. 1970 – 1971, 1.319; Cass. 27 april 1977, Arr. Cass. 1977, 883 en J.T.T. 1978, 107; Cass. 17 december
1979, Arr. Cass. 1979 – 1980, 475 en Pas. 1980, I, 475; Cass. 7 januari 1985, Arr. Cass. 1984 – 1985, 587; Cass. 17 maart 1986, Arr. Cass. 1985 – 1986, 986
en J.T.T. 1986, 502, noot P. KEYSER; Cass. 11 september 1989, Arr. Cass. 1989 – 1990, 28 en J.T.T. 1989, 404, noot; Cass. 10 februari 1992, Arr. Cass. 1991
– 1992, 533; Cass. 23 juni 1997, Arr. Cass. 1997, 691 en J.T.T. 1997, 333, noot C. WANTIEZ; Cass. 13 oktober 1997, Arr. Cass. 1997, 962 en J.T.T. 1997, 481,
noot J. NEVEN; Cass. 30 november 1998, Arr. Cass. 1998, 1.083 en T.B.B.R. 2001 (verkort), 87, noot P. FRANCOIS.

27 R. JANVIER en K. JANSSENS, o.c., 148 – 149.
28 I. OPDEBEEK, J. IDE en W. APPELS, “Tuchtregeling” in X, Statuut plaatselijke en provinciale besturen, Diegem, Ced Samsom, 10/5. Volgens DOUTREPONT zijn in

feite enkel de vermaning en de geldboete mogelijk als tuchtsanctie (zie E. DOUTREPONT, Handleiding voor de redactie van een arbeidsreglement, Brugge, die
keure, 1994, 21, nr. 53).

29 Ook tegenover een werknemer uit de particuliere sector werd een degradatie die als sanctie was ingeschreven in een CAO, nietig geacht (zie Cass. 25 maart
1991, Soc. Kron. 1991, 223).

30 Zie ook J. JACQMAIN, “Le contrat de travail dans les administrations de l’Etat”, Soc. Kron. 1991, 335, nr. 4.4.; J. JACQMAIN, “De tuchtregeling voor de contractuelen
in de openbare diensten”, noot onder R.v.St., BALLAUX, nr. 40.884, 29 oktober 1992, T.B.P. 1993, 484, nr. 1 en J. JACQMAIN, “La discipline pour les contractuels
des services publics”, noot onder R.v.St., BALLAUX, nr. 40.884, 29 oktober 1992, Soc. Kron. 1994, 379, nr. 1.
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theoretisch gegeven als hij gezagsweigering niet zou
kunnen sanctioneren.31 Vannes gaat hierin nog verder
in haar betoog dat de finaliteit van de disciplinaire
macht een duidelijk voorwerp heeft; het gaat om het
verzekeren van de eerbiediging van de normen die het
‘samen’ leven mogelijk moeten maken, meer in het
bijzonder door respect voor de morele en professionele
waarden eigen aan een specifieke onderneming.32 Be-
grippen zoals (privaatrechtelijk) tuchtrecht, discipli-
naire macht, disciplinair recht, tuchtrechtelijke be-
voegdheid, disciplinaire bevoegdheid en disciplinaire
sancties komen meer dan eens voor.33

Ook biedt het opnemen van een beding bij het sluiten
van een arbeidsovereenkomst dat de werkgever de
mogelijkheid geeft om bepaalde bestanddelen van die
overeenkomst te wijzigen niet meteen uitkomst. Een
dergelijk beding is immers enkel mogelijk binnen de
grenzen van artikel 25 van de Arbeidsovereenkomsten-
wet. Deze bepaling houdt in dat het beding waarbij de
werkgever zich het recht voorbehoudt om de voor-
waarden van de overeenkomst te wijzigen, nietig is. In
de rechtspraak en rechtsleer heerst er geen eensgezind-
heid over de precieze draagwijdte van die bepaling.
Volgens het Hof van Cassatie heeft artikel 25 van de
Arbeidsovereenkomstenwet betrekking op bedingen
die de wijziging van wezenlijke bestanddelen van de
overeenkomst op het oog hebben en niet op de wijzi-
ging van bijkomstige, tussen partijen overeengekomen
voorwaarden.34 Aangezien het Hof van Cassatie bo-
vendien oordeelde dat artikel 25 van de Arbeidsover-
eenkomstenwet ook van toepassing is op de bedingen
van een arbeidsreglement, brengt dit met zich dat de
clausules van een arbeidsreglement waarin tuchtsanc-
ties zijn opgenomen die de wezenlijke bestanddelen
van de arbeidsovereenkomst raken, strijdig zijn met
deze bepaling en bijgevolg verboden. Maar niet ieder-
een volgt die visie.35

Rekening houdend met voorgaande beperkingen slui-
ten Janvier en Janssens niet uit dat met de nodige
voorzichtigheid in het arbeidsreglement of andere do-
cumenten een tuchtregeling wordt uitgewerkt voor
contractanten die vergelijkbaar is met de statutaire
regeling. Beide auteurs wijzen er echter uitdrukkelijk

op dat alle publiekrechtelijke werkgevers alle mogelijke
straffen in het arbeidsreglement dienen in te schrijven,
op gevaar af dat de contractanten in overheidsdienst
het beginsel ‘nulla poena sine lege’ tegenover de tucht-
overheid zouden inroepen, een beginsel dat niet geldt
ten aanzien van het tuchtrecht van statutaire perso-
neelsleden.36

4.1.3 De relatie tussen de overtreding van de code,
een disciplinaire maatregel en een element in
het kader van de evaluatie

Het is juridisch niet altijd evident of een overtreding
van de code moet worden gevolgd door een discipli-
naire maatregel37 of eerder moet worden opgenomen
in de evaluatie van het betrokken personeelslid. We
geven hierna enkele algemene richtlijnen die kunnen
helpen bij deze beoordeling.

1. Om uit te maken of een disciplinaire maatregel
moet worden genomen, dan wel een negatieve
evaluatie moet worden uitgesproken, is op de eerste
plaats het criterium ‘fout’ erg belangrijk. Het begrip
fout veronderstelt een intentioneel element. Als een
personeelslid een fout heeft begaan, riskeert het een
disciplinaire sanctie. Als het gedrag van het perso-
neelslid geen fout betreft, maar te maken heeft met
onvoldoende presteren, dan moeten functione-
rings- en evaluatiegesprekken soelaas bieden.

2. Tucht- en disciplinemaatregelen slaan op een mo-
mentopname waarop een personeelslid een bepaald
gedrag manifesteert; evaluatiemaatregelen slaan op
een periode waarin een personeelslid een bepaald
gedrag blijft vertonen.

3. Elementen uit de tucht- of disciplinaire procedure
mogen in het evaluatiedossier opduiken, maar niet
omgekeerd. Toch kan de blijvende onwil van het
personeelslid om zijn gedrag te verbeteren uitein-
delijk wel een tuchtelement of een discipline-ele-
ment worden.

4. Evaluatiemaatregelen zijn in de eerste plaats gericht
op de bijsturing van een personeelslid, tuchtmaat-
regelen op het sanctioneren van een personeelslid.

5. Evaluatiemaatregelen kunnen enkel betrekking

Noot 31 P. HUMBLET, De gezagsuitoefening door de werkgever, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, 284, nr. 189; J. STEYAERT, “Tuchtrecht en gezagsuitoefening
in de onderneming”, T.P.R. 1987, 480, nr. 4.

32 V. VANNES, “Le droit disciplinaire dans l’entreprise”, Rev. Dr. U.L.B. 1991, afl. 4, 140.
Zie ook F. DORSSEMONT, “De disciplinaire macht van de werkgever – Op de grens van contract en instituut” in M. RIGAUX, P. HUMBLET en G. VAN LIMBERGHEN (eds.),
Actuele problemen van het arbeidsrecht 7, Antwerpen, Intersentia, 2005, 174, nr. 3 en 186-187, nr. 31.

33 Zie C. ENGELS, “De toepassing van disciplinaire sancties in de onderneming”, Or. 1992, 25; P. HUMBLET, De gezagsuitoefening door de werkgever, Deurne,
Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, 284 e.v.; J. STEYAERT, “Tuchtrecht en gezagsuitoefening in de onderneming”, T.P.R. 1987, 477 e.v.; W. VAN

EECKHOUTTE, “De goede trouw in het arbeidsovereenkomstenrecht: een aanzet tot herbronning en reı̈ntegratie”, T.P.R. 1990, 1.039- 1.040, nrs. 91-93; V.
VANNES, “Le droit disciplinaire dans l’entreprise”, Rev. Dr. U.L.B. 1991, afl. 4, 139.

34 Cass. 14 oktober 1991, Arr. Cass. 1991 – 1992, 145, concl. Proc.-gen. H. LENAERTS.
35 R. JANVIER en K. JANSSENS, o.c., 155 - 157
36 R. JANVIER en K. JANSSENS, o.c., 167. Voor een uitvoerige analyse, zie R. JANVIER en K. JANSSENS, o.c., 148 – 173.
37 Voor statutaire personeelsleden vormt het tuchtrecht de basis voor het opleggen van een disciplinaire straf; voor contractanten ligt de grondslag voor

disciplinaire maatregelen in de arbeidsovereenkomstenwet, eventueel aangevuld met het arbeidsreglement van het bestuur.
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hebben op een tekortkoming van het personeelslid
ten aanzien van zijn functioneren op het werk38,
terwijl tuchtmaatregelen ook betrekking kunnen
hebben op andere aspecten zoals inbreuken op de
bepalingen inzake cumulatie van activiteiten of een
strafrechtelijke veroordeling.39

4.2 Een algemene en vrij korte code of een
sterk gespecificeerde, gedetailleerde code?

Een zinvolle aanpak lijkt ons om voor de organisatie als
geheel een vrij algemene code te gebruiken, die be-
perkt is tot een aantal waarden en principes die toege-
licht zijn aan de hand van concrete gedragsrichtlijnen
en voorbeelden. Het is dan de opdracht van de leiding-
gevenden om, in overleg met de medewerkers, deze
algemene regels verder te vertalen naar de concrete
praktijk binnen de verschillende diensten. Dit kan ge-
beuren op stafvergaderingen, bvb. naar aanleiding van
concrete casussen of op een meer systematische manier
in een vergadering die speciaal aan deontologie gewijd
is. Concrete gevallen kunnen ook besproken worden
gedurende functioneringsgesprekken, of gewoon in de
dagelijkse praktijk. Daar waar toch meer formele richt-
lijnen zijn aangewezen, kan men meer specifieke codes
uitwerken, voor bepaalde diensten, bepaalde beroeps-
groepen of bepaalde materies (zie verder).

4.3 Eigen code of overnemen van anderen?

Om het engagement van alle medewerkers tegenover
de code te verhogen is het aangewezen om de code
niet zomaar over te nemen van een andere organisatie,
maar de medewerkers te betrekken bij het ontwikkelen
ervan, bvb. door interactieve workshops of door inter-
views (zie ook verder). Een dergelijke interactie ver-
hoogt ook de kans dat de belangrijkste dilemma’s in de
organisatie worden gedekt door de code. Om de ge-
sprekken gestructureerd te laten verlopen is het wel
aangewezen dat men zich laat inspireren door andere
codes of door de eigen organisatiecultuur of door het
eigen arbeidsreglement of statuut. Het is immers niet
de bedoeling om een totaal nieuwe code te ontwikke-
len, maar om het bestaande kader verder toe lichten en
eventueel uit te breiden. Het hoofdstuk ‘rechten en
plichten’ in het eigen statuut/arbeidsreglement is
daarbij een belangrijke inspiratiebron, maar men kan
zich ook laten inspireren door andere interne richtlij-
nen en reglementen, de missie en uiteraard ook door
codes van andere organisaties.

In elk geval is het belangrijk dat men de deontologi-
sche code goed afstemt op het hoofdstuk ‘rechten en
plichten’ in het arbeidsreglement en in het statuut en
dat men ernaar streeft om zo consistent mogelijk te
zijn in de terminologie. Deze documenten moeten
richting geven bij ethische dilemma’s en dat kunnen ze
alleen als ze goed zijn afgestemd op elkaar en op
eventuele andere eigen codes.

4.4 Met welke inhoudelijke aanbevelingen
moet rekening worden gehouden bij het
uitwerken van een code?

Er zijn uiteraard tal van criteria en aanbevelingen over
het opstellen van codes.40 We beperken ons hier tot
een persoonlijke selectie op basis van eigen ervaringen.
Daarbij gaan we uit van wat we hoger als een ‘deonto-
logische code’ hebben omschreven: een code waarin
zowel waarden als concrete gedragsregels zijn ver-
werkt.
• De code wordt best voorafgegaan door een brief van

het topmanagement (politiek en/of administratief)
waarin de reden en aanleiding voor de code worden
toegelicht en waarin op het belang van de code
wordt gewezen.

• De code zelf begint dan met een inleiding, waarin
de doelstellingen en de modaliteiten van de code
uitgebreid en duidelijk worden toegelicht, bvb.
o Op wie is de code van toepassing?
o Is de code afdwingbaar en zo ja, op welke manier?
o Bij wie kunnen de medewerkers terecht met vra-

gen over de inhoud van de code?
o Moeten de medewerkers belang hechten aan de

volgorde van waarden in de code? Drukt deze een
notie van prioriteit uit?

o In de code staan waarden en gedragsregels opge-
somd waar de organisatie achter staat, maar in een
moderne overheidsorganisatie is het onvermijde-
lijk dat die waarden soms met elkaar zullen bot-
sen. Worden er trainingen georganiseerd in het
omgaan met dit soort dilemma’s? Bij wie kunnen
de medewerkers terecht als ze niet goed weten
hoe ze met die dilemma’s moeten omgaan?

o De code is ingebed in een ruimer integriteitsbe-
leid dat ook andere instrumenten bevat. Wat zijn
die andere instrumenten en hoe zijn ze aan de
deontologische code gekoppeld?

• Na de inleiding volgt dan de eigenlijke code. Typisch
is zo een code georganiseerd rond een beperkt
aantal waarden (bvb. 5 in het geval van de Vlaamse

Noot 38 Zie art. VII.1, § 3 van het Vlaams Personeelsstatuut: “De evaluatie betreft het functioneren en de beroepsbekwaamheid van de geëvalueerde ten aanzien
van een met de evaluatoren afgesproken planning.”

39 Zie Art. IX.1 van het Vlaams Personeelsstatuut: “De ambtenaar kan worden onderworpen aan een tuchtprocedure:
1° bij tekortkoming aan zijn plichten en bij overtreding van de cumulatieregeling, bepaald in deel III;
2° na strafrechtelijke veroordeling.”

40 In de literatuur en op het internet zijn er heel wat handleidingen en tips beschikbaar over het ontwikkelingsproces en de inhoud van een code. Twee van
de interessantere handleidingen zijn o.i. een condense maar erg nuttige leidraad van het Ethics Resource Center (http://www.ethics.org/code_
construction.html) en een artikel van Wempe en Kaptein in het Journal of Business ethics (M. KAPTEIN en J. WEMPE, “Twelve gordian knots when
developping an organizational code of ethics”, Journal of Business Ethics 1998, 853 - 869).
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deontologische code). Bij elke waarde wordt toege-
licht wat men ermee bedoelt. Er worden vervolgens
enkele concrete regels geformuleerd, die op hun
beurt kunnen worden toegelicht aan de hand van
concrete voorbeelden. Criteria die in het oog moe-
ten worden gehouden bij het schrijven hiervan zijn
o.m. de volgende.
o Maak de tekst zo duidelijk en leesbaar mogelijk.

De code moet duidelijk zijn voor iedereen die ze
moet toepassen.

o Maak de tekst zo eenvoudig mogelijk, maar ook
niet eenvoudiger. Ethiek is een complexe aange-
legenheid en dat moet niet worden genegeerd in
een code, maar het heeft ook geen zin om de
zaken complexer te maken dan nodig.

o Vermijd lege generaliseringen. Een ambitieuze,
stimulerende code zal altijd wel wat vage state-
ments bevatten, maar het is belangrijk er toch
naar te streven om die zo concreet mogelijk te
maken aan de hand van specifieke regels en voor-
beelden uit de dagelijkse praktijk.

o Zorg ervoor dat de code logisch gestructureerd is,
opgehangen aan centrale waarden, die elkaar zo
weinig mogelijk overlappen. Een code met on-
derling exclusieve waarden laat immers toe om de
spanningen tussen de waarden te identificeren.
Deze laatste zijn typisch voor ethische dilemma’s
en een code met goed afgelijnde waarden wordt
aldus een nuttig ondersteunend instrument bij
het omgaan met ethische dilemma’s.

o Ga zuinig en consistent om met begrippen. Het is
niet goed om in één code of in verschillende
codes en richtlijnen binnen dezelfde organisatie
telkens andere termen te gebruiken voor dezelfde
concepten (bv. ‘onpartijdigheid’ en ‘onafhanke-
lijkheid’) of om dezelfde termen te gebruiken
maar in verschillende definities. Kies voor een
bepaalde waarde de term die het meest geschikt
lijkt en gebruik deze consistent doorheen de ver-
schillende documenten, steeds in dezelfde bete-
kenis. Pas dan zal iedereen in de organisatie het-
zelfde begrippenkader gebruiken en zal de code
een echt nuttig instrument worden in het dage-
lijkse werkoverleg of in trainingen.

o Verwijs in de code zoveel mogelijk naar andere
documenten, richtlijnen en codes waar de mede-
werkers terechtkunnen voor verdere details over
specifieke thema’s. Op die manier wordt de code
een echte alomvattende leidraad, zonder dat ze
zelf al te uitgebreid moet zijn. Zeker als de code
op het Internet beschikbaar is en als via hyperlinks

naar andere richtlijnen kan worden verwezen,
wordt de code een echt ‘interactief instrument’.

o Hou rekening met de volgorde van de waarden in
de code. Ook al staat in de inleiding dat alle
waarden even belangrijk zijn, toch zal men impli-
ciet een zeker belang hechten aan de volgorde en
zeker aan de waarde die op de eerste plaats staat.

o Vergeet de waarde ‘legaliteit’ of ‘rechtmatigheid’
niet. In hun enthousiasme om een ‘moderne’
overheidsorganisatie te zijn en dat uit te drukken
in hun deontologische code, zien sommige over-
heidsorganisaties deze waarde soms over het
hoofd.41 Nochtans is ‘rechtmatigheid’ een funda-
mentele waarde voor elke ambtenaar in een recht-
staat en deze waarde speelt in de praktijk dan ook
in zowat alle ethische dilemma’s een rol. De code
is o.i. bijgevolg onvolledig, en daardoor ook min-
der praktisch als instrument voor het omgaan met
concrete dilemma’s, als deze waarde niet expliciet
in de code vermeld staat.

• Het is aangewezen om deze algemene deontologi-
sche code te bundelen met andere belangrijke richt-
lijnen en codes in één document dat men bvb. een
‘deontologisch vademecum’ zou kunnen noe-
men.42 Dit samenbrengen van alle codes en richtlij-
nen in één document en/of op één website is be-
langrijk om minstens twee redenen. Ten eerste
maakt dit de codes en richtlijnen overzichtelijk en
toegankelijk, wat een essentiële voorwaarde is opdat
ze ook werkelijk zouden toegepast worden in de
praktijk. Bovendien zullen, dankzij die consolidatie
in één document, de eventuele contradicties tussen
de verschillende codes, reglementen en richtlijnen
ook veel vlugger duidelijk worden en opgeheven
kunnen worden. Het is evident dat dergelijke con-
tradicties absoluut moeten vermeden worden. Co-
des zijn maar effectief als ze ook echt verhelderen bij
het omgaan met een ethisch dilemma.

5. Mogelijke aanvullende codes

5.1 Codes m.b.t. specifieke materies

Naast statuut, reglement en de algemene deontologi-
sche code kan men ook deelcodes of –reglementen
uitwerken voor specifieke materies. Deze zijn dan van
toepassing op een grote groep (of alle) personeelsle-
den, maar behandelen één specifieke materie. Voor-
beelden van dergelijke codes zijn de volgende:
• richtlijnen over e-mail en internetgebruik,
• richtlijnen in verband met gebruik van financiële

Noot 41 De redenering is dan vaak: alle ambtenaren weten wel dat ze de wet moeten volgen; we willen met de deontologische code nu net benadrukken dat ook
andere waarden als “klantvriendelijkheid” en “efficiëntie” belangrijk zijn. Hoe groot de nood ook is om medewerkers te overtuigen van de behoefte aan
dergelijke “moderne waarden”; het blijft belangrijk dat het management “rechtmatigheid” benadrukt. Buitenlandse voorbeelden bevestigen dat, als men
in de verwachtingen te zeer de nadruk legt op “moderne” waarden als klantgerichtheid, creativiteit, efficiëntie en effectiviteit, er dan een reëel risico
bestaat dat men minder belang zal hechten aan traditionele ambtelijke waarden zoals rechtmatigheid, met soms illegaal gedrag als gevolg (zie bvb. J.
MAESSCHALCK, “The Impact of New Public Management Reforms on Public servants’ ethics: towards a theory”, Public Administration 2004, 82 (2), 465 –
489).

42 De inhoud en graad van detail van zo een vademecum kunnen eventueel variëren afhankelijk van de functiegroep of het niveau.

57

Bijdragen

De deontologische code

Burger bestuur & beleid jaargang 3 / n° 1



middelen van de overheid (bvb. voor representatie
of voor dienstreizen),

• reglement over spreekrecht voor ambtenaren en/of
openbaarheid van bestuur,

• richtlijnen betreffende het voorkomen en aanpak-
ken van grensoverschrijdend gedrag,

• richtlijnen in verband met het aanvaarden van ge-
schenken en uitnodigingen,

• richtlijnen inzake onverenigbaarheden,
• de deontologische code van de Vlaamse volksverte-

genwoordigers inzake dienstverlening aan de bevol-
king43 of de deontologische code voor lokale man-
datarissen inzake dienstverlening aan de bevol-
king.44

Wanneer de code relevant is voor een grote groep
personeelsleden kan men besluiten om een verwijzing
ernaar op te nemen in de globale deontologische code.
Men kan ook eventueel de belangrijkste codes en
richtlijnen bundelen met de globale deontologische
code in een soort vademecum (cf. supra). Dit zou de
overzichtelijkheid van de codes te goede komen.

5.2 Codes voor specifieke beroepsgroepen

Naast codes voor specifieke materies die van toepassing
zijn op een ruime groep medewerkers, kan men ook
codes uitwerken voor specifieke beroepsgroepen. Het
kan dan gaan om een specifieke beroepsgroep binnen
een organisatie (bvb. iedereen die goederen aankoopt
binnen de stad) of om een beroepsgroep met leden in
verschillende organisaties (bvb. alle voorlichtings-, in-
formatie- of communicatieambtenaren in België).

Dergelijke codes zijn vooral relevant voor functies met
een verhoogd risico voor fraude (bvb. een aankoop-
dienst of een dienst die vergunningen verleent) en/of
een substantiële discretionaire ruimte (bvb. inspec-
teurs met een eigen beoordelingsruimte).45 Voor amb-
tenaren die, vooral in het kader van beleidsvoorberei-
ding, verschillende actoren moeten consulteren kan
men een ‘consultatiecode’46 uitwerken. Het kan ook
nuttig zijn om voor hulpverleners, zoals bvb. psycho-
logen of maatschappelijk werkers, een specifieke code
te ontwikkelen. Een groot deel van de ethische
dilemma’s waarmee deze ambtenaren geconfronteerd
worden vloeit voort uit de spanning tussen hun taak als
hulpverlener, die een zeker engagement en vertrouwe-

lijkheid tegenover de cliënt vergt enerzijds en hun taak
als ambtenaar en gezagsdrager, die een zekere afstan-
delijkheid en objectiviteit vergt anderzijds. Een code,
uiteraard in combinatie met andere instrumenten (di-
lemmatrainingen, integriteitsproblemen systematisch
bespreken in functioneringsgesprekken en op het
werkoverleg, vertrouwenspersoon, etc.), kan hen on-
dersteunen in het omgaan met deze dilemma’s.

6. Het proces van invoering van een
deontologische code

Een code is maar nuttig als ze ‘tot leven’ wordt gewekt
door een goed begeleid proces van invoering. Daarom
wordt in deze laatste subparagraaf uitgebreid aandacht
besteed aan dat proces. Daarbij wordt een onderscheid
gemaakt tussen de voorbereidings- en de implementa-
tiefase, waarbij deze laatste ook de borging en de
evaluatie omvat.

6.1 Voorbereiding

In de literatuur rond bedrijfsethiek herhaalt men vaak
de slogan “a code is nothing, coding is everything” .47

Deze slogan is natuurlijk wat sterk geformuleerd, maar
het is wel zo dat het proces waardoor de code wordt
ontwikkeld (en later geëvalueerd en aangepast) min-
stens even belangrijk is als de code zelf. Het is immers
door dit proces dat de geesten worden gevormd, dat de
betrokkenen een eigenaarschap ontwikkelen tegenover
de code en dat wordt gegarandeerd dat de code nuttig
en relevant is voor de dagelijkse praktijk.

Het proces waardoor de code wordt ontwikkeld ver-
dient bijgevolg voldoende aandacht te krijgen en mag
niet overhaast doorlopen worden. Hierna geven we
enkele suggesties hoe dit proces kan worden doorlo-
pen. Uiteraard gaat het maar om één aanpak en zijn er
ook andere goede benaderingen denkbaar.

• Bij voorbereiding van de code moet in de eerste
plaats nagegaan worden, bvb. op basis van een do-
cumentanalyse en interviews, welke deontologische
bepalingen, codes en richtlijnen er al bestaan en
waar er lacunes zijn. Elke organisatie heeft immers al
een aantal deontologische principes en regels die
ergens zijn neergeschreven. Daarbij denken we in de
eerste plaats aan statuut en personeelsreglement,

Noot 43 http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/1998-1999/g7a-1.pdf en handleiding: http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2001-2002/g8-3.pdf
44 Deze codes zijn uiteraard in de eerste plaats relevant voor mandatarissen, maar hebben ook repercussies voor ambtenaren, bvb. voor hoe ze moeten omgaan

met tussenkomsten van mandatarissen in dossiers die ze behandelen. Daarom zijn ze hier onder “codes voor specifieke materies” ondergebracht en niet
onder “codes voor specifieke beroepsgroepen.”

45 Wanneer men een code ontwerpt voor bvb. inspecteurs zal de uitdaging erin bestaan om aan de inspecteurs algemene richtlijnen aan te bieden over het
gebruik van hun beslissingsruimte, zonder deze substantieel te reduceren (cf. de bespreking van het onderzoek van J. MAESSCHALCK, Towards a Public
Administration Theory on Public Servants’ Ethics, Leuven, Onuitgegeven doctoraat Sociale Wetenschappen K.U.Leuven, 2004). Met andere woorden, de
discretionaire ruimte mag niet opnieuw ingeperkt worden langs het “achterpoortje” van het integriteitsbeleid.

46 Voor een studie van buitenlandse consultatiecodes met conclusies voor de Vlaamse context, zie D. VANCOPPENOLLE en M. BRANS, Consultatiecodes voor
beleidsambtenaren: een internationale verkenning. Leuven, Steunpunt Bestuurlijk Organisatie Vlaanderen, 2003, 74 p. (zie: http://www.soc.kuleuven.ac.be/
sbov/publicaties/detail/sn020503.htm).

47 M. KAPTEIN en J. WEMPE, o.c., 853 - 854.
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maar in veel organisaties heeft men ook concretere
richtlijnen die op verschillende manieren zijn ver-
spreid, bvb. als interne dienstnota’s of via een col-
lectieve e-mail. Niet zelden zijn dit ‘slapende’ regels:
ze zijn ooit wel eens uitgevaardigd en verspreid,
maar er is nauwelijks nog iemand die er zich nu nog
bewust van is. Op basis van deze documentanalyse
en interviews en eventueel geı̈nspireerd door codes
uit andere organisaties wordt dan een ontwerpcode
uitgewerkt, die een eerste keer met de top van de
organisatie wordt besproken.

• In een tweede fase moet worden nagekeken of de
code ook echt relevant is voor de dagelijkse praktijk
in de organisatie. Daartoe kan men bijvoorbeeld
enkele workshops organiseren waarin een aantal van
de medewerkers die de code uiteindelijk zullen
moeten toepassen, zich kunnen uitspreken over de
code en suggesties kunnen doen. Eventueel kan ook
voor individuele interviews worden gekozen. In die
workshops of interviews kunnen de medewerkers
dan feedback geven over de ontwerpcode. Dit kan
bvb. aan de hand van dilemma-analyse: nagaan of de
code effectief helpt bij het oplossen van de belang-
rijkste dilemma’s uit de dagelijkse praktijk in de
organisatie. Het is dan wel essentieel dat achteraf
ook daadwerkelijk rekening wordt gehouden met de
feedback van de medewerkers, anders zou deze oe-
fening tot cynisme kunnen leiden.

• In derde instantie kan de code dan voorgelegd
worden aan andere belangengroepen. Dit zijn in de
eerste plaats de vakbonden, maar kunnen ook even-
tueel de ‘klanten’ van de overheidsdienst zijn of bvb.
leveranciers. Feedback van deze groepen kan nuttig
zijn, al dient men natuurlijk ook te bewaken dat het
proces niet al te lang duurt.

• Aldus rondt men de voorbereidende fase af met een
gevalideerde deontologische code, die klaar is voor
implementatie.

6.2 Implementatie

Meer nog dan voor de andere instrumenten van inte-
griteitsbeleid geldt voor codes dat ze pas effectief zijn
als ze geı̈ntegreerd zijn in een ruimer integriteitsbeleid.
Een code die door een handvol hogere ambtenaren is
opgesteld en door de medewerkers gewoon wordt
geklasseerd, heeft nauwelijks zin. De code moet dus in
de praktijk worden gebruikt en worden gekoppeld aan
andere instrumenten. Daarbij moet men steeds voor
ogen houden dat de code, ook al heeft ze een juridisch
bindende kracht, niet louter als een juridisch instru-
ment mag worden beschouwd. Ze is evengoed een
managementinstrument dat men kan toepassen bij
functioneringsgesprekken, vorming, enz. We formule-
ren nu enkele suggesties voor manieren waarop de
code kan worden geı̈ntegreerd in de dagelijkse praktijk
op de werkvloer. Uiteraard zijn dit maar voorbeelden
en zijn er nog tal van andere mogelijkheden.

• Ten eerste is het essentieel dat de politieke en de
ambtelijke top expliciet hun steun uitspreken voor
de code en vooral ook zelf het goede voorbeeld
geven. Niets is fataler voor de effectiviteit van een
code dan leidinggevenden die officieel het belang
ervan benadrukken, maar in de praktijk zelf geregeld
de code overtreden. Een dergelijke dubbele moraal
ondermijnt de waarde van het instrument en kan er
zelfs toe leiden dat de code een averechts effect heeft
en het cynisme nog versterkt in de organisatie.

• Ten tweede dient men de code te gebruiken in
dilemmatrainingen en in andere trainingen waar ze
relevant is. Meer nog, dilemmatrainingen zijn een
uitstekend instrument om een deontologische code
te lanceren in de organisatie. Ze zorgen ervoor dat
iedereen meteen vertrouwd is met het instrument en
verhogen zo de kans dat de code ook effectief in de
dagelijkse praktijk zal worden gebruikt. Bovendien
tonen dilemmatrainingen meteen dat het manage-
ment de code, en bij uitbreiding het integriteitsbe-
leid als geheel, vooral als iets stimulerend en onder-
steunend ziet, niet als een controlerend, repressief
instrument. Tot slot kan de feedback die in dilem-
matrainingen wordt gegeven eventueel suggesties
opleveren voor latere verbeteringen aan de code.

• Men kan er ook voor kiezen om de code niet ge-
woon te verspreiden onder de medewerkers, maar te
koppelen aan een soort ‘integriteitsverklaring’,
waarin iedereen verklaart de code te zullen naleven
en dit bevestigt door deze te ondertekenen. Dit zou
bvb. kunnen gebeuren bij de afronding van een
dilemmatraining of een andere opleiding in integri-
teit. Een eeuwenoude versie van deze verklaring is
uiteraard de eed. In die organisaties waar ambtena-
ren de eed afleggen, zou men dit kunnen koppelen
aan een introductie, waarin de deontologische code
wordt voorgesteld en vervolgens wordt ingeoefend
door een dilemmatraining. De eedaflegging is dan
het hoogtepunt, de bekroning van deze introductie
in de professionele ethiek van ambtenaren.

• Men dient de code ook te integreren in de HRM-
cyclus door deze systematisch ter sprake te brengen
in sollicitatiegesprekken, introductiegesprekken,
functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken,
enz.. Wanneer de organisatie aan competentiema-
nagement doet, moet bij de competenties expliciet
worden verwezen naar kennis en toepassing van de
deontologische code.

• Het is belangrijk om voldoende aandacht te beste-
den aan de code, en het integriteitsbeleid in het
algemeen, in de interne communicatiekanalen van
de organisatie. Men zou bijvoorbeeld telkens in het
interne ‘bedrijfsblad’ een ethisch dilemma kunnen
bespreken, waarbij afwegingen moeten worden ge-
maakt tussen verschillende waarden van de code.
Men zou de medewerkers kunnen uitnodigen
hierop te reageren en die reacties samenvatten in het
volgende nummer, met een commentaar van de
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integriteitscoördinator of van een leidinggevende.
Ook het Internet/intranet en e-mail bieden uiter-
aard uitstekende fora voor de bespreking van con-
crete vragen bij de interpretatie van de code. Het
doel van al deze interne communicatie is om de
aandacht voor de code gaande te houden en om de
code te beschouwen als een instrument dat een
daadwerkelijke leidraad biedt in debatten over situa-
ties uit de dagelijkse praktijk.

• Men kan de code ook gebruiken in externe commu-
nicatie: de code verspreiden op affiches, de code
systematisch opsturen naar kandidaten voor een
gunningprocedure, de code afdrukken op de achter-
flap van het jaarverslag, etc. Op zich heeft elk van
deze maatregelen weinig zin en bestaat steeds het
risico dat ze louter als ‘window-dressing’ worden
gezien. Maar wanneer men deze koppelt aan andere
instrumenten en ze geı̈ntegreerd zijn in een globaal
beleid, kunnen ze - door onderlinge synergie - wel
een belangrijke impact hebben.

• Als men voor een bindende code kiest is het uiter-
aard belangrijk om ook in een sanctieregeling te
voorzien voor overtredingen van de code. Dit mag
niet de kern zijn van een modern, stimulerend inte-
griteitsbeleid, maar het is wel een essentieel sluit-
stuk.

• Tot slot is het belangrijk om ook op langere termijn
de borging van de code te garanderen. Het gevaar is
immers reëel dat na een eerste golf van aandacht de
interesse voor het integriteitsbeleid wegzinkt en dat
de code steeds minder wordt gebruikt. Dit kan men
deels ondervangen door enkele van de hoger ver-
melde suggesties structureel te verankeren (bvb.
systematisch integriteit bespreken bij functione-
ringsgesprekken, de sanctieregeling), maar ook
door een systematische rapportering te voorzien
over de toepassing van de code, naar analogie met
het jaarverslag dat ombudsdiensten verspreiden.
Een andere mogelijkheid bestaat erin een rapporte-
ring op te nemen in het jaarverslag van de organisa-
tie. Ook zou men geregeld ‘opfrissessies’ rond de
code kunnen organiseren onder de medewerkers. In
die sessies kan de code eventueel ook worden geë-
valueerd en aanpassingen kunnen worden voorge-
steld. Die aanpassingen kunnen erin bestaan een
lacune te vullen met nieuwe regels, maar men kan
ook even goed beslissen om regels te vereenvoudi-

gen of te verwijderen. Vanuit de stimulerende bena-
dering moet een code immers vooral een leidraad
zijn die ondersteunt bij het omgaan met dilemma’s,
geen gedetailleerd regulerend kader dat zoveel mo-
gelijk situaties probeert te voorzien en te regelen.

7. Besluit

We formuleerden in deze bijdrage enkele aanbevelin-
gen over de inhoud en de invoering van een deonto-
logische code, waarbij we de managementinvalshoek
en de juridische invalshoek wilden combineren. Ter
afronding en ter samenvatting van deze bijdrage willen
we kort ingaan op één valkuil die o.i. absoluut moet
worden vermeden indien men de code haar rol wilt
laten spelen als centraal instrument in een effectief
integriteitsbeleid.

Het zou m.n. een bijzonder slechte optie zijn om de
deontologische code enkel als een op zichzelf staand
instrument te beschouwen. Niet zelden speelt zich het
volgende scenario af. De politieke en/of ambtelijke
top van een organisatie ontvangt signalen dat er ‘iets’
aan de hand is met de ambtelijke integriteit en vindt
dat ‘iets’ moet worden gedaan. Een nieuwe deontolo-
gische code waarin de bestaande voorschriften worden
samengevat lijkt dan vaak het beste middel: het doet
niemand echt kwaad, en men kan zwart op wit bewij-
zen ‘dat er iets aan wordt gedaan’. Op zich heeft zo een
operatie echter weinig zin. Integendeel, als deze louter
beperkt blijft tot een cosmetische operatie, zou zo een
code het cynisme onder burgers en ambtenaren eerder
nog verhogen. Het probleem is hier niet het instru-
ment van de code zelf, maar wel het feit dat deze geen
deel uitmaakt van een overkoepelend integriteitsbe-
leid. De code zal wel erg zinvol blijken als ze kadert in
een ruimer verhaal: als ze expliciet gesteund wordt
door de top van de organisatie, de basis vormt voor
dilemmatraining voor ambtenaren, gebruikt wordt bij
functionerings- en evaluatiegesprekken, gecommuni-
ceerd wordt naar de burgers die de ambtenaren hierop
kunnen aanspreken, enz. Kortom, pas als de deontolo-
gische code ingebed is in een ruimer integriteitsbeleid
en aldus past in een globale strategie, zal ze haar
volledige rol als instrument van ambtelijk integriteits-
beleid kunnen vervullen.
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Samenvatting:

— In dit artikel gaan de auteurs op zoek naar de mogelijkheden van een deontologische code binnen
een geı̈ntegreerd integriteitsbeleid.
Daartoe schetsen ze eerste de twee benaderingen van een integriteitsbeleid om vervolgens het concept
deontologische code toe te lichten. Ze verduidelijken daarna waarom de uitwerking van een deonto-
logische code nuttig is. Via de antwoorden op vier vragen pogen ze de invulling van een deontologische
code te sturen: een al dan niet bindende code, een al dan niet gedetailleerde, gespecificeerde code, al
dan niet een eigen code uitwerken en welke inhoudelijke aanbevelingen kunnen meegenomen worden
bij het opstellen van een code.
Vooral de mogelijkheid om een code juridisch bindend te maken en de eventuele moeilijkheden die zich
daarbij kunnen voordoen krijgt nadere aandacht. Verder besteden de auteurs kort aandacht aan
mogelijke aanvullende codes, om tenslotte langer stil te staan bij het proces van de invoering van een
deontologische code in een overheidsinstelling.

Résumé :

— Dans cet article, les auteurs partent à la recherche des différentes possibilités quant à l’existence d’un
code déontologique dans le cadre d’une politique d’intégrité. A cet effet, ils mettent en avant deux
conceptions de politique d’intégrité afin de mieux éclairer le concept de code déontologique. Par la
suite, ils explicitent les nécessités d’un tel code. Au moyen de quatre questions, ils essayent de
déterminer la manière dont un code déontologique peut se construire : caractère contraignant ou non,
le degré de détails, code spécifique vs code général et enfin, tous les conseils qui peuvent être intégrées
lors de l’élaboration d’un code. C’est surtout la question du caractère contraignant ainsi que les
difficultés qui s’y rapportent, qui absorbent une grande partie de l’attention des auteurs. Par après,
ceux-ci se focaliseront également sur les codes complémentaires possibles avant de s’arrêter sur le
processus d’introduction d’un code déontologie au sein d’une organisation publique. 61

Bijdragen

De deontologische code

Burger bestuur & beleid jaargang 3 / n° 1




