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DE GEMEENTERAAD;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Gemeentedecreet, meerbepaald artikelen 41 en 56;
Gezien het aangewezen is om een geheel van richtlijnen en principes vast te stellen die de mandatarissen
in acht dienen te nemen bij de uitoefening van hun mandaat en bij hun dienstverlenende activiteiten ten
behoeve van de bevolking;
Gezien deze richtlijnen geenszins bedoeld zijn om de samenspraak tussen burger en mandataris te
bemoeilijken of te bezwaren, maar er integendeel toe te strekken om de dialoog te bevorderen door
middel van deontologische afspraken en spelregels die duidelijkheid willen scheppen omtrent datgene wat
de burger op legitieme wijze kan en mag verwachten van een lokale politieke mandataris;
Gezien het voorontwerp ter sprake is gekomen in het managementteam van 13 oktober 2008;
Gelet op het onderhavig ontwerp van deontologische code voor de lokale mandatarissen (burgemeester,
schepenen en raadsleden);
Gelet op het advies van de commissie van financiën en algemene zaken, gegeven op 12/11/2008;
Op voordracht van het College van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1. Onderhavige deontologische code voor de lokale mandatarissen wordt vastgesteld:
Gemeente Lubbeek
DEONTOLOGISCHE CODE LOKALE MANDATARISSEN
Definities

Artikel 1
1° deontologische code voor lokale mandatarissen: het geheel van beginselen, gedragsregels, richtlijnen en principes, die de
lokale mandatarissen in acht moeten nemen bij de uitoefening van hun mandaat en bij de dienstverlenende activiteiten ten
behoeve van de bevolking
2° lokale mandatarissen: burgemeester, OCMW – voorzitter die deel uitmaakt van het college van burgemeester en
schepenen, schepenen en gemeenteraadsleden
3° burger en bevolking: personen, groepen, verenigingen, bedrijven en andere organisaties die particuliere belangen nastreven
of behartigen

Toepassingsgebied

Artikel 2
Onverminderd de bepalingen van het strafwetboek en met name de artikelen vervat in titel IV “Misdaden en wanbedrijven
tegen de openbare orde gepleegd door personen die een openbaar ambt uitoefenen of door bedienaren der eredienst in de
uitoefening van hun bediening” (bijlage 1), onverminderd de verbodsbepalingen teneinde belangenvermenging tegen te gaan
zoals vervat in de artikelen 27 en 51 van het gemeentedecreet (bijlage 2),, onverminderd het decreet van 7 mei 2004
houdende regeling en controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Vlaams parlement, de provincieraden, de
gemeenteraden en de districtsraden en onverminderd de wet van 2 mei 1995 zoals thans geactualiseerd betreffende de
verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, onverminderd de
relevante bepalingen zoals vervat in de wetgeving overheidsopdrachten en het decreet op de openbaarheid van bestuur verbinden
alle lokale mandatarissen zich ertoe om de bepalingen van onderhavige deontologische code voor lokale mandatarissen, hierna
deontologische code, strikt na te leven.

Artikel 3
De deontologische code is van toepassing op lokale mandatarissen alsook op groepen van lokale mandatarissen die aan
collectieve dienstverlening doen, op de medewerkers van de in artikel 1 bedoelde mandatarissen, ongeacht hun statuut of
hoedanigheid (medewerkers, kabinets- en fractiemedewerkers), op leden die op voorstel van de politieke fracties in de
gemeenteraad worden aangeduid om te zetelen in organen van extern verzelfstandigde agentschappen, adviesraden of
overlegstructuren of andere organismen waarin de gemeente is vertegenwoordigd.
Lokale mandatarissen die krachtens een beslissing van de gemeenteraad andere mandaten bekleden, zijn er in die
hoedanigheid eveneens toe gehouden de bepalingen van de deontologische code strikt na te leven.
Algemene plichten, doelstellingen en uitgangspunten

Artikel 4
Lokale mandatarissen zullen zich onthouden van gedrag dat ernstige schade kan berokkenen aan het imago en aan de
geloofwaardigheid van de politiek en van de instellingen.

Artikel 5
Lokale mandatarissen zullen voor de omschrijving van hun dienstverlenende activiteiten geen termen gebruiken die verwarring
kunnen scheppen met officiële, door de overheden ingestelde instanties belast met het verstrekken van informatie of met de
behandeling van klachten.
Het gebruik van de termen “ombudsman”, “ombudsvrouw”, “klachtendienst”, “klachtenmanagement” en andere afleidingen
of vergelijkbare samenstellingen met “ombud” of “klacht” is verboden.

Artikel 6
Lokale mandatarissen verbinden er zich toe om bij hun optreden in en buiten het gemeentebestuur evenals in hun contacten
met individuen, groepen, instellingen en bedrijven steeds het algemeen belang te laten prevaleren op het particulier belang en zij
vermijden elke vorm van of schijn van belangenvermenging.

Artikel 7
Elke vorm van rechtstreekse dienstverlening, informatiebemiddeling of doorverwijzing gebeurt zonder enige materiële of
geldelijke tegenprestatie van welke aard of omvang ook.

Artikel 8
Lokale mandatarissen behandelen elke ambtenaar en elke burger op gelijke wijze en staan op dezelfde gewetensvolle manier
ten dienste van alle burgers die op hun dienstverlening een beroep wensen te doen, zonder onderscheid naar geslacht, taal,
seksuele geaardheid, ras, leeftijd, afstamming, sociale status, nationaliteit, filosofische en/of religieuze overtuiging, ideologische
of politieke voorkeur of persoonlijke gevoelens jegens hen.

Artikel 9
Lokale mandatarissen verlenen hun steun aan de verdere uitbouw van een dynamische ambtelijke cultuur. Zij nemen kennis
van de bepalingen vervat in de deontologische code voor de personeelsleden van de gemeente Lubbeek.

Artikel 10
Lokale mandatarissen onthouden zich in hun contacten met elkaar, met burgers of met ambtenaren van ongewenst seksueel
gedrag.
Lokale mandataris als informatiebemiddelaar en als doorverwijzer

Artikel 11
Het behoort tot de wezenlijke taken van de lokale mandataris informatie te ontvangen en te verstrekken, in het bijzonder
over de diensten die instaan voor informatieverstrekking en over de manier waarop de burger zelf informatie kan opvragen in
het kader van openbaarheid van bestuur.

Artikel 12
De lokale mandatarissen stellen informatie ter beschikking van de burger met betrekking tot de werking van de diensten die
instaan voor de behandeling van klachten over het optreden of stilzitten van de overheid.

Artikel 13
Bepaalde informatie mag door lokale mandatarissen niet worden verstrekt. Het betreft o.m.:
- de informatie waarop degene die erom verzoekt geen recht kan laten gelden
- de informatie die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur niet
mag worden meegedeeld (o.a. informatie die de privacy van anderen in het gedrang kan brengen)

Artikel 14
In het kader van hun algemene luisterbereidheid kunnen lokale mandatarissen naar de burger toe de rol vervullen van
vertrouwenspersoon. Zij nemen daarbij de nodige discretie in acht.

Artikel 15
De lokale mandatarissen verwijzen de vraagsteller, waar mogelijk, naar de bevoegde administratieve, gerechtelijke of
particuliere diensten. Waar het gaat om de behandeling van klachten en/of conflicten, worden de belanghebbenden in eerste
instantie doorverwezen naar de bevoegde klachtendienst.

De lokale mandataris als administratief begeleider en ondersteuner

Artikel 16
§ 1 De lokale mandatarissen kunnen de burgers ondersteunen en begeleiden in hun relatie met de administratie of met de
betrokken instanties. Zij kunnen de burgers helpen om, via de daartoe geëigende kanalen en procedures, een aanvraag te
richten tot de overheid, informatie te verkrijgen nopens de stand van zaken in een dossier, daarover nadere uitleg en toelichting
te vragen en vragen te stellen over de administratieve behandeling van dossiers.
§ 2 Zij hebben het recht vragen te stellen naar concrete toelichting bij de bestaande regelgeving of een genomen beslissing, naar
de stand van zaken van een dossier en naar de verantwoording voor het niet beantwoorden van vragen door de burger gesteld.
§ 3 Bij de administratieve begeleiding en ondersteuning van de burgers respecteren de lokale mandatarissen de objectiviteit van
de procedures en de termijnen die als redelijk moeten worden beschouwd voor de afhandeling van soortgelijke dossiers en de
onafhankelijkheid van de diensten en de ambtenaren. Individuele leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen
geen opdrachten geven aan personeelsleden van de gemeente.
§ 4 Indien de lokale mandataris optreedt als administratief begeleider of ondersteuner van de burger wordt de eventuele
briefwisseling op naam van de burger gevoerd. Er wordt op geen enkele wijze melding gemaakt van de ondersteunende rol van
de lokale mandataris.
Bespoedigingstussenkomsten en begunstigingstussenkomsten

Artikel 17
§ 1 Lokale mandatarissen onthouden zich van bespoedigingstussenkomsten in individuele dossiers bij het bestuur, gerecht of
politie.
§ 2 Bespoedigingstussenkomsten, waarbij lokale mandatarissen een administratieve of gerechtelijke procedure proberen te
versnellen in dossiers die zonder hun tussenkomst weliswaar een langere verwerkings- of behandelingsperiode, maar toch een
regelmatige afloop of resultaat zouden krijgen, zijn niet toegestaan.
§ 3 Begunstigingstussenkomsten, waarbij de lokale mandataris zijn voorspraak aanwendt teneinde de afloop of het resultaat
van een zaak of een dossier te beïnvloeden in de door de belanghebbende burger gewenste zin, zijn verboden.

Artikel 18
Worden niet beschouwd als bespoedigingstussenkomsten en zijn derhalve toegestaan:
- vragen naar de redenen en oorzaken van de langdurige of laattijdige behandeling van een dossier
- het vestigen van de aandacht op of het meedelen, aan de behandelende ambtenaar of dienst, van bijzondere gegevens
en relevante informatie die een versnelde behandeling van het dossier, gelet op de hoogdringendheid ervan, objectief
rechtvaardigen
- vragen om toelichting bij de toepasselijke regelgeving
- vragen met betrekking tot de aan een genomen beslissing ten grondslag liggende elementen en motieven.

Artikel 19
Tussenkomsten bij selectievoerende instanties, die tot doel hebben het verhogen van de kansen op benoeming, aanstelling en
bevordering in de administratie en de gerechtelijke sector, zijn verboden.
Lokale mandatarissen die om steun gevraagd worden door of voor kandidaten die een functie, aanstelling of bevordering
ambiëren, delen betrokkene mee dat de aanstelling, benoeming of bevordering gebeurt op basis van de geldende normen en
juiste procedures. Zij verwijzen de belanghebbende door naar de bevoegde dienst of instantie.

Artikel 20

Worden niet beschouwd als begunstigingstussenkomsten en zijn derhalve toegestaan:
1. het inwinnen en verstrekken van openbare informatie en inlichtingen omtrent de modaliteiten, voorwaarden en
organisatie van selectieprocedures, examens, geschiktheids- en bekwaamheidstests en de procedures inzake
benoemingen, aanstellingen en bevorderingen,
2. het uitoefenen van toezicht op het correcte verloop en de objectiviteit van de in het vorig lid bedoelde procedures,
examens en tests, zonder zich in het verloop ervan te mengen of er in te interveniëren met het oog op de beïnvloeding
van het resultaat en/of de beoordeling,
3. het informeren van de belangstellenden met betrekking tot werkaanbiedingen en vacatures in de particuliere en in de
overheidssector. Zij mogen deze informatie vrij doorgeven aan elke geïnteresseerde. Elke lokale mandataris in de
zin van artikel 1 deontologische code heeft het recht om toe te zien op het objectieve verloop van alle procedures bij
het gemeentebestuur en op de afwezigheid van beïnvloeding.

Artikel 21
Het is iedere lokale mandataris verboden om een ambtenaar ertoe aan te zetten, zijn advies te herschrijven om welke reden
dan ook.

Artikel 22
De naleving van de deontologische code veronderstelt openbaarheid als enige fundamentele structurele oplossing om
ongeoorloofde tussenkomsten te verhinderen.
Het college van burgemeester en schepenen zal er voor zorgen dat de dossierbehandelende ambtenaar alle tussenkomsten,
welke de aard van de tussenkomst of hoedanigheid van de interveniënt ook is (ook uitgaande van politieke mandatarissen en
partijfunctionarissen op alle niveaus, vertegenwoordigers van drukkingsgroepen en publieke, semi-publieke of privéhulpverleners) opneemt in het desbetreffende administratieve dossier.
De behandelende ambtenaar deelt de interveniënt mee dat de tussenkomst bij het dossier zal worden gevoegd.

Artikel 23
Worden niet beschouwd als tussenkomsten die in het dossier dienen te worden opgenomen:
louter informatieve vragen van algemene of technische aard, vragen en/of tussenkomsten van uitvoerende mandatarissen in het
kader van hun functionele en hiërarchische relaties ten aanzien van de behandelende ambtena(a)r(en) of diensten.
Onrechtmatige en onwettelijke voordelen

Artikel 24
Elke bevoordeling of poging tot bevoordeling, waarbij de burger door toedoen, bemiddeling of voorspraak van een lokale
mandataris iets probeert te bereiken wat onrechtmatig of wettelijk niet toelaatbaar is, is verboden.

Artikel 25
Tussenkomsten van lokale mandatarissen met de bedoeling de toewijzing en/of de uitvoering van contractuele verbintenissen
met de overheid te beïnvloeden, zijn verboden.
Schijndienstbetoon en ongevraagd dienstbetoon

Artikel 26

Alle vormen van schijndienstbetoon, waarbij lokale mandatarissen bewust maar onterecht de indruk wekken dat een goede
afloop van een individueel dossier aan hun tussenkomst te danken zou zijn, (eventueel zonder dat de betrokken burger om
een tussenkomst heeft gevraagd) zijn niet toegestaan. De lokale mandataris zal de officiële kennisgeving van de beslissing die
m.b.t. het individueel dossier werd genomen overlaten aan de bevoegde dienst en/of diensten van het gemeentebestuur.

Artikel 27
Alle vormen van ongevraagd dienstbetoon, waarbij lokale mandatarissen wel degelijk daadwerkelijk optreden teneinde een
gunstige afloop van een dossier te bewerkstelligen, maar zonder dat de burger daarom gevraagd heeft, zijn niet toegestaan.
Bekendmaking dienstverlening

Artikel 28
Het is de lokale mandatarissen verboden publiciteit te maken voor dienstverlenende activiteiten als lokale mandataris; dit is
niet van toepassing op bladen van politieke partijen of eigen publicaties.

Artikel 29
Het gemeentebestuur zal op geregelde tijdstippen een overzicht van alle lokale mandatarissen bekendmaken bij de bevolking.
Dit overzicht bevat namen, gegevens van de politieke fractie waartoe de lokale mandataris behoort, officiële contactadressen en
foto’s. Bij de leden van het college van burgemeester en schepenen zullen ook hun bevoegdheden en spreekuren worden vermeld.

Artikel 30
De lokale mandatarissen maken in hun verkiezingspropaganda en –mailings, die individueel geadresseerd zijn, geen melding
van diensten die zij desgevallend voor de betrokkenen hebben verricht.
In geen geval mogen zij de indruk wekken dat zij om steun vragen in ruil voor bewezen diensten.
Kosten

Artikel 31
Lokale mandatarissen verantwoorden alle kosten voor rekening van het gemeentebestuur dewelke verband houden met de
uitoefening van hun mandaat.
Enkel specifiek gemaakte kosten die limitatief opgesomd zijn in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad komen
voor terugbetaling in aanmerking.
Deze kosten moeten verband houden met de uitoefening van het mandaat als lokaal mandataris zoals geregeld in het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. De gemeentesecretaris beoordeelt dit.
Voorkennis

Artikel 32
Lokale mandatarissen onthouden zich van het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derden zolang het
gemeentebestuur die informatie nog niet langs de geëigende officiële kanalen openbaar heeft gemaakt.
Gebruik van gemeentelijke voorzieningen

Artikel 33

Het gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor private doeleinden is verboden in hoofde van lokale
mandatarissen, met uitzondering van lokalen die publiekelijk worden aangeboden. Lokale mandatarissen gebruiken
middelen, materialen en faciliteiten die de gemeente hen ter beschikking stelt alleen voor de uitoefening van hun mandaat.
Lokale mandatarissen verantwoorden ook alle gemaakte kosten voor rekening van het gemeentebestuur.

Belangenvermenging en overheidsopdrachten

Artikel 34
Iedere lokale mandataris is verplicht om een opgave te doen van zijn/haar financiële belangen in ondernemingen en
organisaties waarmee de gemeente zakelijke betrekkingen onderhoudt.
In het kader van publiek – private samenwerkingsverbanden voorkomt iedere lokale mandataris (de schijn van)
bevoordeling.
In hoofde van iedere lokale mandataris is het verboden om van een aannemer, leverancier of dienstverlener enig voordeel in
natura of voordeel van geldelijke aard te ontvangen in elke stand van de procedure die gevolgd wordt in het kader van de
overheidsopdrachten die zijn/haar neutrale positie t.o.v. de aannemer, leverancier of dienstverlener in het gedrang brengt.
Fraude en corruptie

Artikel 35
De lokale mandatarissen engageren zich om elke mogelijke vorm van en/of elk vermoeden van fraude of corruptie waarvan
zij kennis hebben en of krijgen onmiddellijk mee te delen aan de bevoegde instanties.
Artikel 36

Naleving, controle en beoordeling

De lokale mandatarissen verbinden zich ertoe onderhavige deontologische code na te leven.
Artikel 37
Er wordt een deontologische commissie opgericht, samengesteld uit leden aangeduid door de gemeenteraad met dien verstande
dat alle politieke fracties deel dienen uit te maken van de commissie. De deontologische commissie kiest in haar schoot een
voorzitter.
De deontologische commissie waakt over de naleving van de bepalingen van onderhavige deontologische code en oordeelt over
meldingen en klachten over inbreuken op de deontologische code. Zij kan tevens advies uitbrengen met betrekking tot de
bepalingen van deze code.
Eenieder die een inbreuk of vermoedelijke inbreuk op de bepalingen van onderhavige deontologische code in hoofde van een
lokale mandataris of van een medewerker vaststelt, meldt dit aan de gemeentesecretaris binnen een termijn van tien dagen
na de vaststelling. Anonieme klachten of meldingen zijn onontvankelijk.
De gemeentesecretaris legt de in het vorig lid bedoelde meldingen voor aan de deontologische commissie binnen de dertig dagen
na ontvangst. De gemeentesecretaris bezorgt tegelijkertijd per aangetekend schrijven een kopie van de melding aan de
betrokken mandataris. Het aangetekend schrijven vermeldt:
- de verwijzing naar de in bijlage gevoegde melding
- de plaats, de dag en het uur van de zitting waarop de deontologische commissie de melding zal beoordelen
- de mogelijkheid tot inzage van het dossier
- het recht op bijstand en vertegenwoordiging door een verdediger naar keuze

- het recht om een schriftelijk verweer in te dienen en/of stukken neer te leggen die hij wil toevoegen aan het dossier en dit tot
vijf dagen voor de zitting
- het recht om gehoord te worden op de dag van de zitting.
De deontologische commissie onderzoekt de gegrondheid van de melding. De zitting waarop de melding onderzocht wordt,
heeft plaats binnen de dertig dagen nadat de melding aan de commissie werd voorgelegd. Daarbij moet het recht van
verdediging van de betrokkene worden gevrijwaard.
De deontologische commissie doet uitspraak binnen de dertig dagen nadat de melding behandeld werd op de in het vorig lid
bedoelde zitting.

Stelt de deontologische commissie bij tweederde meerderheid van haar leden een inbreuk op de deontologische code vast, wordt
een publieke afkeuring van de handelwijze van de betrokkene uitgesproken.
De uitspraak van de commissie wordt meegedeeld aan de gemeenteraad en – indien de OCMW -voorzitter zich schuldig heeft
gemaakt aan een inbreuk op de bepalingen van onderhavige deontologische code – aan de OCMW –raad. De uitspraak
wordt opgenomen in de notulen.
Datum van inwerkingtreding

Artikel 38
De bepalingen van onderhavige deontologische code treden in werking de dag volgend op de dag waarop de code goedgekeurd
wordt door de gemeenteraad.

***

Art. 2. Huidige beslissing wordt voor administratief toezicht overgemaakt aan de hogere overheid.

Bijlage 1 – Titel IV van het Strafwetboek
TITEL IV [ Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde, gepleegd door personen die een
openbaar ambt uitoefenen of door bedienaren der erediensten in de uitoefening van hun
bediening. ] (W. 10.02.1999 - art. 2 - B.S. 23.03.1999)
EERSTE HOOFDSTUK Samenspanning van ambtenaren
ART. 233
Wanneer personen of lichamen die met enig gedeelte van het openbaar gezag bekleed zij n, maatregelen
die in strijd zijn met de wetten of met koninklijke besluiten, beramen, hetzij op een bijeenkomst van die
personen of die lichamen, hetzij door het zenden van afgevaardigden of van mededelingen aan elkaar,
worden de schuldigen gestraft met gevangenisstraf van een maand tot zes maanden.
ART. 234
Indien maatregelen tegen de uitvoering van een wet of van een koninklijk besluit beraamd worden door
een van de middelen, in het vorige artikel vermeld, is de straf gevangenisstraf van zes maanden tot vijf
jaar.
De schuldigen kunnen bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van de rechten genoemd in de eerste
drie nummers van artikel 31.
Indien de beraming plaatsheeft tussen de burgerlijke overheden en militaire korpsen of hun hoofden,
worden degenen die ze hebben uitgelokt, gestraft met hechtenis van tien jaar of vijftien jaar; de anderen,
met hechtenis van vijf jaar tot tien jaar.

ART. 235
Ingeval de burgerlijke overheden met de militaire korpsen of met hun hoofden een samenspanning
smeden tegen de veiligheid van de Staat, worden de uitlokkers gestraft met [ hechtenis van vijftien jaar tot
twintig jaar ] ; de anderen, met hechtenis van tien jaar tot vijftien jaar.
(W. 23.1.2003 - art. 51 - B.S. 13.3.2003)
ART. 236
Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van honderd frank tot vijfhonderd
frank worden gestraft de ambtenaren die ten gevolge van een afspraak ontslag nemen met het oogmerk
om de rechtsbedeling of de uitoefening van een wettelijke dienst te verhinderen of te schorsen.
Zij kunnen bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van het recht om openbare ambten,
bedieningen of betrekkingen te vervullen.
HOOFDSTUK II Aanmatiging van macht door administratieve en rechterlijke overheden
ART. 237
Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van vijftig frank tot vijfhonderd frank
worden gestraft, en tot ontzetting, voor een duur van vijf jaar tot tien jaar, van de rechten genoemd in de
eerste drie nummers van artikel 31 kunnen worden veroordeeld:
[ De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie ], die
hun macht overschrijden door zich in te mengen in zaken welke tot de bevoegdheid van de
administratieve overheid behoren, hetzij door verordeningen betreffende die zaken te maken, hetzij door
de uitvoering te verbieden van de bevelen die van het bestuur uitgaan.
[ De leden en leden-assessoren van de hoven en rechtbanken, officieren van de gerechtelijke politie ], die
zich in de uitoefening van de wetgevende macht inmengen, hetzij door verordeningen te maken die
wetgevende bepalingen inhouden, hetzij door de uitvoering van een of meer wetten te stuiten of te
schorsen, hetzij door te beraadslagen over de vraag of die wetten zullen worden uitgevoerd;
(W. 10.10.1967 - art. 3, art. 139 - B.S. 31.10.1967)
ART. 238
[ Rechters en assessoren in sociale zaken of handelszaken ] die in een geschil waarbij een administratieve
overheid betrokken is, vonnis wijzen ondanks het door die overheid wettelijk opgeworpen conflict en
vóór de beslissing van het Hof van Cassatie, worden ieder met geldboete van zesentwintig frank tot
vijfhonderd frank gestraft.
Ambtenaren van het openbaar ministerie die met het oog op dat vonnis vorderingen doen of conclusie
nemen, worden gestraft met dezelfde straf.
(W. 10.10.1967 - art. 3, art. 139 - B.S. 31.10.1067)
ART. 239
Provinciegouverneurs, arrondissementscommissarissen, burgemeesters en leden van bestuurslichamen,
die zich inmengen in de uitoefening van de wetgevende macht, zoals in artikel 237, tweede lid, is
omschreven, of die zich aanmatigen besluiten te nemen, strekkende tot het uitvaardigen van enig bevel of
verbod aan hoven of rechtbanken, worden gestraft met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en
met geldboete van vijftig frank tot vijfhonderd frank.
Zij kunnen bovendien worden veroordeeld tot ontzetting, voor vijf jaar tot tien jaar, van de rechten
genoemd in de eerste drie nummers van artikel 31.
HOOFDSTUK III [ Verduistering, knevelarij en belangenneming gepleegd door personen die een openbaar ambt
uitoefenen. ] (W. 10.02.1999 - art. 3, § 1 - B.S. 23.03.1999)
ART. 240

[ Met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met geldboete van 500 frank tot 100 000 frank wordt gestraft
iedere persoon die een openbaar ambt uitoefent, die openbare of private gelden, geldswaardige papieren,
stukken, effecten, akten, roerende zaken verduistert, welke hij uit kracht of uit hoofde van zijn ambt
onder zich heeft. ]
(W. 10.02.1999 - art. 3, § 2 - B.S. 23.03.1999)

ART. 241
[ Met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met geldboete van 500 frank tot 100 000 frank wordt gestraft
iedere persoon die een openbaar ambt uitoefent, die akten of titels waarvan hij in die hoedanigheid de
bewaarder is, die hem zijn bezorgd of waartoe hij uit hoofde van zijn ambt toegang heeft gehad,
kwaadwillig of bedrieglijk vernietigt of wegmaakt. ]
(W. 10.02.1999 - art. 3, § 2 - B.S. 23.03.1999)
ART. 242
[ Wanneer stukken of gerechtelijke procesakten, ofwel andere papieren, registers, geïnformatiseerde of
magnetische dragers, akten of voorwerpen die in archieven, griffies of openbare bewaarplaatsen berusten,
of die aan een openbaar bewaarder in die hoedanigheid zijn toevertrouwd, worden ontvreemd of
vernietigd, wordt de nalatige bewaarder gestraft met gevangenisstraf van een maand tot zes maanden en
met geldboete van 100 frank tot 10 000 frank of met één van die straffen. ]
(W. 10.02.1999 - art. 3, § 2 - B.S. 23.03.1999)

ART. 243
[ Iedere persoon die een openbaar ambt uitoefent, die zich schuldig maakt aan knevelarij, door bevel te
geven om rechten, taksen, belastingen, gelden, inkomsten of interesten, lonen of wedden te innen, of door
die te vorderen of te ontvangen, wetende dat zij niet verschuldigd zijn of het verschuldigde te boven gaan,
wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met geldboete van 100 frank tot 50
000 frank of met één van die straffen, en hij kan bovendien, overeenkomstig artikel 33, worden
veroordeeld tot ontzetting van het recht om openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen.
De straf is opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en een geldboete van 500 frank tot 100 000 frank, indien de
knevelarij met behulp van geweld of van bedreiging is gepleegd. ]
(W. 10.02.1999 - art. 3, § 2 - B.S. 23.03.1999)
ART. 244
[...]
(Opgeheven W. 10.02.1999 - art. 3, § 3 - B.S. 23.03.1999)
ART. 245
[ Iedere persoon die een openbaar ambt uitoefent, die, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenpersonen of
door schijnhandelingen, enig belang, welk het ook zij, neemt of aanvaardt in de verrichtingen,
aanbestedingen, aannemingen of werken in regie waarover hij ten tijde van de handeling geheel of ten dele
het beheer of het toezicht had, of die, belast met de ordonnancering van de betaling of de vereffening van
een zaak, daarin enig belang neemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar, en met
geldboete van 100 frank tot 50 000 frank of met één van die straffen en hij kan bovendien,
overeenkomstig artikel 33, worden veroordeeld tot ontzetting van het recht om openbare ambten,
bedieningen of betrekkingen te vervullen.
De voorafgaande bepaling is niet toepasselijk op hem die in de gegeven omstandigheden zijn private
belangen door zijn betrekking niet kon bevorderen en openlijk heeft gehandeld. ]

(W. 10.02.1999 - art. 3, § 5 - B.S. 23.03.1999)
[ HOOFDSTUK IV Omkoping van personen die een openbaar ambt uitoefenen ] (W. 10.02.1999 - art. 4, § 1 - B.S.
23.03.1999)
ART. 246
[ § 1. Passieve omkoping bestaat in het feit dat een persoon die een openbaar ambt uitoefent, rechtstreeks
of door tussenpersonen, voor zichzelf of voor een derde, een aanbod, een belofte of een voordeel van
welke aard dan ook vraagt of aanneemt om een van de in artikel 247 bedoelde gedragingen aan te nemen.
§ 2. Actieve omkoping bestaat in het rechtstreeks of door tussenpersonen voorstellen aan een persoon die
een openbaar ambt uitoefent, van een aanbod, een belofte of een voordeel van welke aard dan ook voor
zichzelf of voor een derde om een van de in artikel 247 bedoelde gedragingen aan te nemen.
§ 3. Met een persoon die een openbaar ambt uitoefent in de zin van dit artikel wordt gelijkgesteld elke
persoon die zich kandidaat heeft gesteld voor een dergelijk ambt, die doet geloven een dergelijk ambt te
zullen uitoefenen of die, door gebruik te maken van valse hoedanigheden, doet geloven een dergelijk ambt
uit te oefenen. ]
(W. 10.2.1999 - art. 4, § 2 - B.S. 23.3.1999)

ART. 247
[ § 1. Indien de omkoping het verrichten door de persoon die een openbaar ambt uitoefent, van een
rechtmatige maar niet aan betaling onderworpen handeling van zijn ambt tot doel heeft, is de straf een
gevangenisstraf van zes maanden tot een jaar en een geldboete van 100 frank tot 10 000 frank of één van
die straffen.
Indien, in het geval bepaald in het vorige lid, de vraag bedoeld in artikel 246, § 1, gevolgd wordt door een
voorstel bedoeld in artikel 246, § 2, evenals ingeval het voorstel bedoeld in artikel 246, § 2, aangenomen
wordt, is de straf een gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar en een geldboete van 100 frank tot 25
000 frank of één van die straffen.
§ 2. Indien de omkoping het verrichten door de persoon die een openbaar ambt uitoefent, van een
onrechtmatige handeling naar aanleiding van de uitoefening van zijn ambt of het nalaten van een
handeling die tot zijn ambtsplichten behoort tot doel heeft, is de straf een gevangenisstraf van zes
maanden tot twee jaar en een geldboete van 100 frank tot 25 000 frank.
Indien, in het geval bepaald in het vorige lid, de vraag bedoeld in artikel 246, § 1, gevolgd wordt door een
voorstel bedoeld in artikel 246, § 2, evenals ingeval dat voorstel bedoeld in artikel 246, § 2, aangenomen
wordt, is de straf een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 100 frank tot 50
000 frank.
Ingeval de omgekochte persoon de onrechtmatige handeling heeft verricht of nagelaten heeft een
handeling te verrichten die tot zijn ambtsplichten behoort, wordt deze gestraft met gevangenisstraf van
zes maanden tot vijf jaar en met geldboete van 100 frank tot 75 000 frank.
§ 3. Indien de omkoping het plegen door de persoon die een openbaar ambt uitoefent, van een misdaad
of een wanbedrijf naar aanleiding van de uitoefening van zijn ambt tot doel heeft, is de straf een
gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 100 frank tot 50 000 frank.
Indien, in het geval bepaald in het vorige lid, de vraag bedoeld in artikel 246, § 1, gevolgd wordt door een
voorstel bedoeld in artikel 246, § 2, evenals ingeval het voorstel bedoeld in artikel 246, § 2, aangenomen
wordt, is de straf een gevangenisstraf van twee jaar tot vijf jaar en een geldboete van 500 frank tot 100 000
frank.
§ 4. Indien de omkoping het gebruik tot doel heeft door de persoon die een openbaar ambt uitoefent, van

de echte of vermeende invloed waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt om een handeling van een
openbare overheid of een openbaar bestuur of het nalaten van die handeling te verkrijgen, is de straf een
gevangenisstraf van zes maanden tot een jaar en een geldboete van 100 frank tot 10 000 frank.
Indien, in het geval bepaald in het vorige lid, de vraag bedoeld in artikel 246, § 1, gevolgd wordt door een
voorstel bedoeld in artikel 246, § 2, evenals ingeval het voorstel bedoeld in artikel 246, § 2, aangenomen
wordt, is de straf een gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar en een geldboete van 100 frank tot 25
000 frank.
Indien de omgekochte persoon de invloed waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikte, effectief heeft
aangewend, wordt deze gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete van
100 frank tot 50 000 frank. ]
(W. 10.02.1999 - art. 4, § 2 - B.S. 23.03.1999)
ART. 248
[ Wanneer de feiten bedoeld in de artikelen 246 en 247, §§ 1 tot 3, een politieambtenaar, een persoon met
de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie of een lid van het openbaar ministerie betreffen,
worden de omkoper en de omgekochte gestraft met een straf waarvan het maximum wordt gebracht op
het dubbele van de straf die in artikel 247 voor de feiten is bepaald. ]
(W. 10.02.1999 - art. 4, § 2 - B.S. 23.03.1999)
ART. 249
[ § 1. Indien de in artikel 246 bepaalde omkoping een arbiter betreft en betrekking heeft op een handeling
die behoort tot zijn rechtsprekend ambt, is de straf een gevangenisstraf van één jaar tot drie jaar en een
geldboete van 100 frank tot 50 000 frank.
Indien, in het geval bepaald in het vorige lid, de vraag bedoeld in artikel 246, § 1, gevolgd wordt door een
voorstel bedoeld in artikel 246, § 2, evenals ingeval het voorstel bedoeld in artikel 246, § 2, aangenomen
wordt, is de straf een gevangenisstraf van twee jaar tot vijf jaar en een geldboete van 500 frank tot 100 000
frank.
§ 2. Indien de in artikel 246 bepaalde omkoping een rechter-assessor of een gezworene betreft en
betrekking heeft op een handeling die behoort tot zijn rechtsprekend ambt, is de straf een gevangenisstraf
van twee jaar tot vijf jaar en een geldboete van 500 frank tot 100 000 frank.
Indien, in het geval bepaald in het vorige lid, de vraag bedoeld in artikel 246, § 1, gevolgd wordt door een
voorstel bedoeld in artikel 246, § 2, evenals ingeval het voorstel bedoeld in artikel 246, § 2, aangenomen
wordt, is de straf opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en een geldboete van 500 frank tot 100 000 frank.
§ 3. Indien de in artikel 246 bepaalde omkoping een rechter betreft en betrekking heeft op een handeling
die behoort tot zijn rechtsprekend ambt, is de straf opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en een geldboete
van 500 frank tot 100 000 frank.
Indien, in het geval bepaald in het vorige lid, de vraag bedoeld in artikel 246, § 1, gevolgd wordt door een
voorstel bedoeld in artikel 246, § 2, evenals ingeval het voorstel bedoeld in artikel 246, § 2, aangenomen
wordt, is de straf opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar en een geldboete van 500 frank tot 100 000 frank.
]
(W. 10.02.1999 - art. 4, § 2 - B.S. 23.03.1999)

ART. 250
[ Indien de in de artikelen 246 tot 249 bepaalde omkoping een persoon betreft die een openbaar ambt
uitoefent in een vreemde Staat of in een internationale publiekrechtelijke organisatie, zijn de straffen die
welke in die bepalingen zijn gesteld. ]

(W. 11.5.2007 - art. 5 - B.S. 8.6.2007)

ART. 251
[ ... ]
(Opgeheven W. 11.5.2007 - art. 6 - B.S. 8.6.2007)

ART. 252
[ Zij die op grond van de bepalingen van dit hoofdstuk worden gestraft, kunnen ook worden veroordeeld
tot ontzetting van rechten, overeenkomstig artikel 33 en onverminderd de artikelen 31 en 32. ]
(W. 10.02.1999 - art. 4, § 2 - B.S. 23.03.1999)

ART. 253
[...]
(Opgeheven W. 10.02.1999 - art. 4, § 3 - B.S. 23.03.1999)
HOOFDSTUK V Misbruik van gezag
ART. 254
Met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar wordt gestraft ieder openbaar ambtenaar, ieder agent of
aangestelde van de Regering, van welke staat of rang ook, die het optreden of het aanwenden van de
openbare macht vordert of beveelt, doet vorderen of bevelen tegen de uitvoering van een wet of van een
koninklijk besluit, tegen de inning van een wettelijk ingevoerde belasting, of tegen de uitvoering hetzij van
een rechterlijke beschikking of van een rechterlijk bevel, hetzij van enig ander bevel uitgaande van de
overheid.
De schuldige kan bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van de rechten genoemd in de eerste drie
nummers van artikel 31.
ART. 255
Indien aan die vordering of dat bevel gevolg is gegeven, wordt de schuldige gestraft met hechtenis van vijf
jaar tot tien jaar.
ART. 256
Indien de bevelen of vorderingen de rechtstreekse oorzaak zijn van andere misdaden, strafbaar met
zwaardere straffen dan in de artikelen 254 en 255 bepaald, worden die zwaardere straffen toegepast op de
ambtenaren, agenten of aangestelden die zich schuldig hebben gemaakt aan het geven van bedoelde
bevelen of aan het doen van bedoelde vorderingen.
[ In dat geval echter wordt de levenslange opsluiting vervangen door opsluiting van twintig jaar tot dertig
jaar. ]
(W. 23.1.2003 - art. 52 - B.S. 13.3.2003)
(W. 10.7.1996 - art. 15 - B.S. 1.8.1996)
ART. 257
Wanneer een openbaar officier of ambtenaar, een bestuurder, agent of aangestelde van de Regering of van
de politie, een uitvoerder van rechterlijke bevelen of van vonnissen, een hoofdbevelhebber of
ondergeschikt bevelhebber van de openbare macht, in de uitoefening of ter gelegenheid van de

uitoefening van zijn bediening, zonder wettige reden tegen personen geweld gebruikt of doet gebruiken,
wordt het minimum van de op die feiten gestelde straf verhoogd overeenkomstig artikel 266.
ART. 258
Ieder rechter, ieder bestuurder of lid van een bestuurslichaam die onder enig voorwendsel, zelfs van het
stilzwijgen of de duisterheid van de wet, weigert het aan partijen verschuldigde recht te spreken, wordt
gestraft met geldboete van tweehonderd frank tot vijfhonderd frank en kan worden veroordeeld tot
ontzetting van het recht om openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen.
ART. 259
Ieder bevelhebber, ieder officier of onderofficier van de openbare macht die, na door de burgerlijke
overheid wettelijk te zijn gevorderd, weigert de onder zijn bevel geplaatste macht te doen optreden, wordt
gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot drie maanden.
[ HOOFDSTUK Vbis Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en -telecommunicatie ] (W.
30.6.1994 - art. 1 - B.S. 24.1.1995)
ART. 259bis
[§ 1. Met gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar en met geldboete van vijfhonderd frank tot
twintigduizend frank of met een van die straffen alleen wordt gestraft ieder openbaar officier of
ambtenaar, drager of agent van de openbare macht die, naar aanleiding van de uitoefening van zijn
bediening, buiten de gevallen die de wet bepaalt of zonder inachtneming van de vormen die zij
voorschrijft:
1° ofwel, opzettelijk, met behulp van enig toestel privé-communicatie of -telecommunicatie, waaraan hij
niet deelneemt, tijdens de overbrenging ervan, afluistert of doet afluisteren, er kennis van neemt of doet
van nemen, opneemt of doet opnemen, zonder de toestemming van alle deelnemers aan die
communicatie of telecommunicatie;
2° ofwel, met het opzet een van de hierboven omschreven misdrijven te plegen, enig toestel opstelt of
doet opstellen;
3° ofwel, wetens, de inhoud van privé-communicatie of -telecommunicatie die onwettig afgeluisterd of
opgenomen is of waarvan onwettig kennis genomen is, onder zich houdt, aan een andere persoon onthult
of verspreidt, of wetens enig gebruik maakt van een op die manier verkregen inlichting.
§ 2. Met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete van vijfhonderd frank tot
dertigduizend frank of met een van die straffen alleen wordt gestraft ieder openbaar officier of ambtenaar,
drager of agent van de openbare macht die, naar aanleiding van de uitoefening van zijn bediening, buiten
de gevallen die de wet bepaalt of zonder inachtneming van de vormen die zij voorschrijft, met bedrieglijk
opzet of met het oogmerk te schaden, gebruik maakt van een wettig gemaakte opname van privécommunicatie of -telecommunicatie.
[ § 2bis. Met gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar en met geldboete van vijfhonderd euro tot
twintigduizend euro of met één van die straffen alleen wordt gestraft ieder openbaar officier of
ambtenaar, drager of agent van de openbare macht die, naar aanleiding van de uitoefening van zijn
bediening, buiten de gevallen die de wet bepaalt of zonder inachtneming van de vormen die zij
voorschrijft, onrechtmatig, een instrument, met inbegrip van informaticagegevens, dat hoofdzakelijk is
ontworpen of aangepast om het in § 1 bedoelde misdrijf mogelijk te maken, bezit, produceert, verkoopt,
verkrijgt met het oog op het gebruik ervan, invoert, verspreidt of op enige andere manier ter beschikking
stelt. ]
(W. 15.5.2006 art. 2, 1° - B.S. 12.9.2006)
§ 3. Poging tot het plegen van een der misdrijven bedoeld [ in §§ 1, 2 of 2bis ] wordt gestraft zoals het
misdrijf zelf.

(W. 15.5.2006 art. 2, 2° - B.S. 12.9.2006)
§ 4. De straffen gesteld [ in de §§ 1 tot 3 ] worden verdubbeld indien een overtreding van een van die
bepalingen wordt begaan binnen vijf jaar na de uitspraak van een vonnis of een arrest houdende
veroordeling wegens een van die strafbare feiten of wegens een van de strafbare feiten beoogd [ in artikel
314bis, §§ 1 tot 3 ], dat in kracht van gewijsde is gegaan. ]
(W. 30.6.1994 - art. 1 - B.S. 24.1.1995)
(W. 15.5.2006 art. 2, 3° - B.S. 12.9.2006)
[ § 5. De bepalingen van § 1, 1° en 2°, zijn niet van toepassing op het onderscheppen, het afluisteren, het
kennisnemen of het opnemen door de Algemene Dienst inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht van
elke vorm van communicatie uitgezonden in het buitenland zowel om redenen van militaire aard in het
kader van de opdrachten gedefinieerd in artikel 11, § 2, 1° en 2°van de wet van 30 november 1998
houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst als om redenen van veiligheid en bescherming
van onze troepen en van deze van onze geallieerden tijdens opdrachten in het buitenland en van onze
onderdanen die in het buitenland gevestigd zijn, zoals gedefinieerd in hetzelfde artikel 11, § 2, 3° et 4°. ]
(W. 3.4.2003 - art. 2 - B.S. 12.5.2003)
(W. 30.11.1998 - art. 44 - B.S. 18.12.1998)
BEPALING AAN DE VORIGE HOOFDSTUKKEN GEMEEN
ART. 260
Wanneer een openbaar officier of ambtenaar, een drager of agent van de openbare macht enige handeling
strijdig met een wet of met een koninklijk besluit heeft bevolen of verricht, blijft hij vrij van straf indien
hij bewijst dat hij heeft gehandeld op bevel van zijn meerderen, in zaken die tot hun bevoegdheid behoren
en waarin hij hun als ondergeschikte gehoorzaamheid verschuldigd was, in welk geval de straf alleen wordt
toegepast op de meerderen die het bevel hebben gegeven.
HOOFDSTUK VI Onwettig vervroegde of verlengde uitoefening van het openbaar gezag
ART. 261
Ieder openbaar ambtenaar die met de uitoefening van zijn bediening begint zonder de door de wet
voorgeschreven eed te hebben afgelegd, wordt veroordeeld tot geldboete van zesentwintig frank tot
vijfhonderd frank.
ART. 262
Ieder openbaar ambtenaar die wettig ontslagen, afgezet, geschorst of van rechten ontzet is en die, nadat
hij daarvan officieel kennis heeft gekregen, zijn bediening blijft uitoefenen, wordt gestraft met
gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig frank tot vijfhonderd frank.
Met dezelfde straffen wordt gestraft ieder bij verkiezing of tijdelijk aangesteld openbaar ambtenaar die zijn
bediening blijft uitoefenen nadat zij wettelijk een einde heeft genomen.
HOOFDSTUK VII Enige wanbedrijven betreffende het houden van de akten van de burgerlijke stand
ART. 263
[ Met geldboete van zesentwintig frank tot driehonderd frank wordt gestraft de ambtenaar van de
burgerlijke stand die een van de bepalingen van de artikelen 34 tot 44, 49, 50 en 334 van het Burgerlijk
Wetboek overtreedt. ]
(W. 31.3.1987 - art. 88 - B.S. 27.5.1987)
ART. 264
[ Met geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank worden gestraft de ambtenaar van de burgerlijke

stand of de speciaal door hem gemachtigde beambte die een van de bepalingen van artikel 45, § 1, van het
Burgerlijk Wetboek overtreden. ]
(W. 31.3.1987 - art. 89 - B.S. 27.5.1987)
ART. 265
[ Met geldboete van zesentwintig frank tot vijfhonderd frank wordt gestraft de ambtenaar van de
burgerlijke stand, die een huwelijk voltrekt zonder zich van het bestaan van de vereiste toestemmingen te
vergewissen. ]
(W. 31.3.1987 - art. 90 - B.S. 27.5.1987)
ART. 266
Bijzondere bepaling
Buiten het geval dat de wet de straffen wegens misdaden of wanbedrijven door openbare officieren of
ambtenaren gepleegd in het bijzonder regelt, worden degenen onder hen die zich schuldig maken aan
andere misdaden of aan andere wanbedrijven welke zij gelast waren te voorkomen, vast te stellen, te
vervolgen of te straffen, veroordeeld tot de op deze misdaden of op deze wanbedrijven gestelde straffen,
waarvan het minimum wordt verdubbeld indien het gevangenisstraf betreft, en met twee jaar verhoogd
indien het [ opsluiting of hechtenis van vijftien jaar tot twintig jaar of gedurende een kortere tijd ] betreft.
(W. 23.1.2003 - art. 53 - B.S. 13.3.2003)
HOOFDSTUK VIII Misdrijven door de bedienaren der erediensten in de uitoefening van hun bediening gepleegd
ART. 267
[ Ieder bedienaar van een eredienst die een huwelijk inzegent vóór de voltrekking van het burgerlijk
huwelijk, wordt gestraft met geldboete van vijftig frank tot vijfhonderd frank.
Deze bepaling is niet van toepassing wanneer een van de personen die de huwelijksinzegening ontvangen
hebben, in levensgevaar verkeerde, en elk uitstel die plechtigheid onmogelijk had kunnen maken. ]
(W. 3.8.1909 - enig art. - B.S. 12.8.1909)
Pleegt de bedienaar opnieuw een misdrijf van dezelfde soort, dan kan hij bovendien worden veroordeeld
tot gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden.
ART. 268
Met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van zesentwintig frank tot
vijfhonderd frank worden gestraft de bedienaren van een eredienst die in de uitoefening van hun
bediening door woorden, in openbare vergadering gesproken, de Regering, een wet, een koninklijk besluit
of enige andere handeling van het openbaar gezag rechtstreeks aanvallen.

Bijlage 2 – artikel 27 en artikel 51 gemeentedecreet
ART. 27
§ 1. Het is voor een gemeenteraadslid verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming :
1° over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als

vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een
persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten
tot de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, afzettingen en
schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die wettelijk samenwonen, met
echtgenoten gelijkgesteld;
2° over de vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening van een instantie waaraan hij rekenschap
verschuldigd is of waarvan hij tot het uitvoerend orgaan behoort.
Deze bepaling is niet van toepassing op het gemeenteraadslid dat zich in bovenvermelde omstandigheden
bevindt louter op grond van het feit dat hij als vertegenwoordiger van de gemeente is aangewezen in
andere rechtspersonen.
§ 2. Het is voor een gemeenteraadslid verboden :
1° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling te werken in geschillen ten
behoeve van de gemeente. Dat verbod geldt ook ten aanzien van de personen die in het kader van een
associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met het gemeenteraadslid werken;
2° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris te werken in geschillen ten behoeve van de
tegenpartij van de gemeente of ten behoeve van een personeelslid van de gemeente aangaande
beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen de gemeente. Dit verbod geldt ook ten aanzien van
de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres
met het gemeenteraadslid werken;
3° rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten of deel te nemen aan een opdracht voor
aanneming van werken, levering of diensten, verkoop of aankoop voor de gemeente of de gemeentelijk
extern verzelfstandigde agentschappen;
4° op te treden als afgevaardigde of deskundige van een vakorganisatie in een onderhandelings- of
overlegcomité van de gemeente.
§ 3. Dit artikel is eveneens van toepassing op de vertrouwenspersoon, bedoeld in artikel 18.

ART. 51
Het college van burgemeester en schepenen vergadert regelmatig, op de dagen en uren die het bepaalt, en
zo dikwijls als de behandeling van de zaken het vereist. De burgemeester kan in spoedeisende gevallen
buitengewone vergaderingen bijeenroepen, op de dag en het uur die hij bepaalt.
Het college van burgemeester en schepenen kan enkel beraadslagen en beslissen als de meerderheid van
de leden aanwezig is.
Artikel 27 is van overeenkomstige toepassing op de leden van het college van burgemeester en schepenen.
Overeenkomstig artikel 104, derde lid, van de Nieuwe Gemeentewet zijn de vergaderingen van het college
van burgemeester en schepenen niet openbaar.
Overeenkomstig artikel 104, derde lid, van de Nieuwe Gemeentewet worden alleen de beslissingen
opgenomen in de notulen en in het register van de beraadslagingen, en kunnen alleen die beslissingen
rechtsgevolgen hebben. De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende gewone vergadering van
het college van burgemeester en schepenen. De goedgekeurde notulen worden onverwijld bezorgd aan de
gemeenteraadsleden.
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