
Deontologische code bestuurders Interleuven 

 

 

 

1. Motivering 

 

Een diversiteit aan interesses en competenties vertegenwoordigd in een raad van bestuur is 

belangrijk in de realisatie van een goed, doeltreffend bestuur.  

 

De deontologische code legt de taken en verantwoordelijkheden die dat meebrengt voor de 

raad van bestuur op een correcte, positieve manier vast. 

 

 

2. Definitie 

 

De deontologische code is van toepassing op elke bestuurder, in elke situatie waarin hij/zij 

optreedt in die hoedanigheid, dit zowel in de raad van bestuur als in eventuele commissies of 

werkgroepen die daaruit worden opgericht.  

 

De code omschrijft de (rand)voorwaarden zodat een bestuurder zijn/haar verantwoordelijkheid 

kan opnemen en aan de vergaderingen/besprekingen kan deelnemen. 

 

 

3. Uitgangspunten 

 

 Inzet 

 

 De bestuurder informeert zich grondig alvorens een mandaat op te nemen.  Hij 

neemt kennis, vergaart informatie over de structuren, het beleidsplan, de statuten, 

de visie en strategie van Interleuven. 

 

 De bestuurder zorgt ervoor voldoende beschikbaar en aanwezig te kunnen zijn 

op de vergaderingen en verbindt zich tot een actieve en collegiale participatie. 

 

 De bestuurder is bereid voldoende tijd te besteden aan de voorbereiding van de 

vergaderingen. Hij bestudeert de agenda en de nota’s die worden ter beschikking 

gesteld voor, tijdens en na de vergadering van de raad van bestuur. Hij geeft tijdig 

zijn opmerkingen aan de voorzitter over het ontwerp van de notulen dat hij heeft 

ontvangen, dan wel over enig ander document.  

 

 De bestuurder behartigt de belangen van Interleuven en de participerende 

gemeenten  en vennoten, vanuit een lange termijn visie en met het oog op 

continuïteit. Hij oefent zijn mandaat uit in het belang van Interleuven en heeft 

bijzondere aandacht voor het bevorderen van de uitbouw en de reputatie van de 

organisatie. 

 

 



 Werking 

 

 De bestuurder legt ernst en maturiteit aan de dag tijdens de vergaderingen. De 

bestuurder ziet toe op de kwaliteit van de werking van de raad van bestuur en 

aanvaardt dat de eigen bijdrage geëvalueerd kan worden. 

  

 De bestuurder verplicht zichzelf ertoe om voldoende zelfbewust te zijn, eigen 

oordelen te vormen over beleid en visie en deze ten voordele van Interleuven te 

verdedigen. 

 

 De bestuurder acht zich voldoende bekwaam om de organisatie mee te besturen 

en stelt daarnaast specifieke competenties ten dienste van de werking van de 

organisatie. 

 

 De bestuurder neemt de taken die hij in zijn hoedanigheid van bestuurder moet 

vervullen en deze die de raad van bestuur moet vervullen, ter harte. Hij dient daarbij 

niet enkel oog te hebben voor de formele uitvoering van zijn taken, maar heeft 

evenzeer bijzondere aandacht voor het bevorderen van de uitbouw en de 

reputatie van Interleuven. 

 

 De bestuurder interesseert zich voor de belangrijkste gegevens van een dossier of 

van een situatie die bepalend is voor Interleuven met een wil om bij te dragen aan 

de prestaties en aan de continue en evenwichtige ontwikkeling van Interleuven. 

 

 Wanneer een bestuurder in het agenda van de vergadering of tijdens de vergadering 

merkt dat er tegenstrijdige belangen of persoonlijke conflicten zouden zijn, 

dan meldt hij dit aan de voorzitter.  De voorzitter informeert de raad van bestuur 

hierover en bepaalt de verdere handelswijze. Hiervoor wordt verwezen naar artikel 

439 van het decreet lokaal bestuur: 

 

Ten aanzien van de bestuurders zijn een aantal onverenigbaarheden bepaald. Een 

bestuurder mag niet: 

1° aanwezig zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij hij een 

rechtstreeks belang heeft, of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de 

vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dit 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; 

2° rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan overeenkomsten die met de 

dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging zijn gesloten; 

3° als advocaat, notaris of zaakwaarnemer optreden in rechtsgedingen tegen de 

dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging. Het is hem verboden, in 

dezelfde hoedanigheid ten behoeve van de dienstverlenende of 

opdrachthoudende vereniging te pleiten, raad te geven of op te treden in enige 

betwisting, tenzij dat kosteloos gebeurt; 

4° optreden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken. 

 



 De bestuurder koppelt terug aan de gemeentevennoten en de verenigingen 

die hij vertegenwoordigt.  

 

 

 Normen 

 

 De bestuurder stelt zich loyaal op t.o.v. Interleuven. De bestuurder gedraagt zich 

ethisch en integer conform aan de deontologische code van Interleuven en 

respecteert de wettelijke bepalingen en afspraken. 

 

 De bestuurder streeft naar een gelijkwaardige behandeling van alle 

aandeelhouders zonder onderscheid en ziet erop toe dat de rechtmatige belangen 

van andere belanghebbenden gerespecteerd worden. 

 

 De informatie die een bestuurder vanuit zijn mandaat verkrijgt, wordt confidentieel 

behandeld.  Dit geldt tijdens en na de beëindiging van het mandaat.  Informatie die 

persoonsgebonden is, is sowieso onderworpen aan een strikte geheimhouding. 

 

 De bestuurder waarborgt een volledige transparantie ten opzichte van alle 

betrokken stakeholders (op de eerste plaats de collega-bestuurders en de 

gemeentevennoten) voor wat betreft informatieverstrekking, uitvoering van 

beslissingen en het nakomen van afspraken. 

 

 

 Besluit 

 

Het respecteren van deze deontologische code creëert ruimte voor open debatcultuur in de 

raad van bestuur. 

 

Het moet er tevens garant voor staan dat beslissingen genomen in hoofde van de 

bestuurders een toetsing aan goed bestuur doorstaan. 

 

De bestuurder respecteert de wettelijke bepalingen, met betrekking tot de organisatie alsook 

de in de raad van bestuur of algemene vergadering vastgelegde afspraken. 

 

De bestuurder neemt kennis van en heeft inzicht in zijn mogelijke 

bestuurdersaansprakelijkheid en mogelijke risico’s van de organisatie. 

 

De bestuurder is zich bewust van de voorafgaande bepalingen bij de aanvaarding van dit 

mandaat. 

 

 

 

 


