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BASISPRINCIPES  

Deze code is opgebouwd aan de hand van een aantal principes. De volgorde waarin de principes 

gerangschikt zijn, is niet van belang. Geen enkel principe staat boven het andere. De principes mogen 

ook niet op zichzelf bekeken worden. Ze zijn niet absoluut, maar houden elkaar in evenwicht. Er 

kunnen zich soms spanningen voordoen tussen de principes onderling. 
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http://www.handhavingsacademie.info/normen-en-waarden-wat-is-het-verschil/
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SANCTIES 

DEONTOLOGIE IN PRAKTIJK 

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/reflectiekamer-integriteit
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BIJLAGE: DILEMMATRAINING – KAN DIT? 

 

1. Je bent voorzitter van een vereniging. Je organiseert dit weekend een eetfestijn en er moet 

dringend nog iets geregeld worden. Mag je dit doen vanop het werk? (principe 1) 

Zulke afspraken maakt je in je vrije tijd. Tijdens de werkuren is dit niet toegelaten. Je kan 

uiteraard je (middag)pauze gebruiken om de nodige mensen te bereiken. 

2. Na behandeling van een moeilijk dossier krijg je een doosje pralines aangeboden van de 

klant. Mag je dit aanvaarden? (principe 2) 

Er is geen bezwaar tegen het aanvaarden van een kleine attentie als bedankje. Je meldt dit 

wel aan je leidinggevende en je bent hierover open tegen jouw collega’s. 

3. Er wordt een straat heraangelegd in de gemeente. Een buurtbewoner vraagt of je ook niet 

van mening bent dat het wel heel langzaam verloopt. Mag je je eigen mening geven? 

(principe 3) 

Je aanvaardt de mening van anderen, maar je reageert professioneel en uit je mening op een 

redelijke en constructieve manier. 

4. Je bent schoonmaakster op een school. Je merkt schade op aan het gebouw. Moet je dit 

melden, dit is toch niet uw taak? (principe 4) 

Als schoonmaakster heb je een heel goed zicht op de staat van onze gebouwen en materiaal. 

Wij rekenen er op dat je gebreken doorgeeft. 

5. Jij en je collega hebben het beiden erg druk. Je merkt dat je collega een deadline niet gaat 

halen. Wat doe je? (principe 4) 

Samenwerken is collegialiteit tonen en helpen als het nodig is. Jouw eigen takenpakket is 

natuurlijk belangrijk, maar ook de resultaten van het team of de dienst is een gedeelde 

verantwoordelijkheid. 

6. Je hebt een klant aan de balie die begint te roepen en te schelden. Moet je zo iemand 

vriendelijk behandelen? (principe 5) 

Je behandelt de klant steeds correct en vriendelijk, zelfs als deze zich boos maakt. Als de 

agressie uit de hand loopt, dan stop je het gesprek onmiddellijk. 

7. Je bent bezig om een put te herstellen in de straat. Een buurtbewoner die daar voorbij 

wandelt zegt: “Voor mijn huis ligt ook zo een put. Kan je die niet ineens mee herstellen?”. 

Wat zeg je? (principe 5) 
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Je staat de burger vriendelijk te woord en legt uit dat dit niet zomaar ‘er tussen’ kan 

genomen worden gezien de planning. Je noteert wel de nodige gegevens of verwijst de 

burger naar het meldpunt waar hij zelf die vraag kan stellen aan de juiste dienst. 

8. Wat doe je als een raadslid je vraagt om een dossier voorrang te geven? (principe 6) 

De tussenkomst van een politicus om een administratieve procedure in één welbepaald 

dossier te bespoedigen is niet toegelaten. Dit zorgt voor een ongelijke behandeling van 

klanten. In zo een geval licht je jouw leidinggevende in. Het is wel toegestaan om een stand 

van zaken te geven over een lopend dossier wanneer raadsleden informatie vragen. 

9. Mag je een stedenbouwkundig dossier van een kennis/familie zelf behandelen? (principe 6) 

Je blijft in je werk steeds neutraal en behandelt elk dossier objectief. Je brengt je 

leidinggevende op de hoogte en bespreekt of je al dan niet het dossier mag behandelen. 

10. Een goede kennis van jou vraagt je de lijst van alle bewoners in zijn straat om een 

straatfeest te organiseren. Geef je dit mee? (principe 7) 

In kader van de wet op de privacy (GDPR) kan je geen lijsten meegeven met iemand, ook niet 

aan mensen die je heel goed kent en vertrouwt.  

11. In een bepaald dossier ontvang je verschillende signalen van twee schepenen. Ze 

contacteren je afwisselend en vragen om rekening te houden met politiek prioriteiten die 

tegenstrijdig zijn. Hoe ga je hiermee om? (principe 8) 

Bespreek deze situatie met je leidinggevende. Deze neemt contact op met het betrokken 

afdelingshoofd die in verder overleg kan gaan met de schepenen in kwestie. 

12. Je helpt als vrijwilliger bij het Rode Kruis. Moet je dit melden? (principe 9) 

Indien je in je vrije tijd werkt als vrijwilliger, is er geen meldingsplicht. 

13. Mag je de boormachine van het werk meenemen om thuis te gebruiken? Je gaat er heel 

voorzichtig mee om en je brengt het morgen terug mee. (principe 10) 

Nee, het is verboden om arbeidsmiddelen en –materialen aan te wenden voor eigen gebruik.  
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