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1. Algemeen 
Artikel 1 §1 De leden van de deputatie leven de deontologische code na die 
geldt voor de leden van de Oost-Vlaamse provincieraad. 

§2 Van de toepassing van dit artikel zijn uitgesloten de bepalingen in 
die code die betrekking hebben op de klachtenregeling en de inwerkingtreding. 

2. Omgangsvormen 
Artikel 2 De deputatie treedt op als college, behoudens in de gevallen waarin 
door of krachtens het Provinciedecreet aan één of meer van haar leden 
delegatie is verleend. De leden van de deputatie respecteren dit principe. 

Artikel 3 De leden van de deputatie respecteren de bevoegdheidsverdeling die 
tussen hen geldt. 

Artikel 4 §1 Leden van de deputatie kunnen initiatieven nemen in zaken die hen 
niet krachtens de in artikel 3 bedoelde bevoegdheidsverdeling zijn toegewezen, 
hetzij tijdens de zittingen van de deputatie, hetzij in rechtstreeks overleg met de 
bevoegde gedeputeerde. 

§ 2 Zij nemen op geen andere wijze initiatieven, noch intern, noch 
extern, die tegen de bevoegdheidsverdeling ingaat. 

Artikel 5 Leden van de deputatie communiceren inzake het provinciaal beleid, 
zowel intern als extern, uitsluitend in overeenstemming met de 
afsprakenregeling die dienaangaande door de deputatie wordt aangenomen. 

Artikel 6 Onverminderd de bepalingen inzake het doorverwijzen die krachtens 
artikel 1 op de leden van de deputatie van toepassing zijn, verwijzen de leden 
van de deputatie die worden benaderd in zaken die buiten hun bevoegdheid 
vallen, zoals bedoeld in artikel 3, diegene(n) die hen hebben benaderd door 
naar de terzake bevoegde gedeputeerde(n). 

3. Discretieplicht 
Artikel 7 De leden van de deputatie bewaren de vertrouwelijkheid van de 
besloten zittingen van de deputatie. 

Artikel 8 §1 De leden van de deputatie bewaren het geheim van de 
beraadslagingen van de deputatie. 
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§2 Zij bewaren het geheim van de stemming in de gevallen waarin 
geheim dient te worden gestemd. 

4. Slotbepalingen 
Artikel 9 §1 Elke klacht ten overstaan van een lid van de deputatie met betrek-
king tot de toepassing van de deontologische code wordt ingediend bij de 
eerste gedeputeerde en wordt voorgelegd aan de deputatie. 

§2 De klacht, evenals het gevolg dat de deputatie eraan heeft 
verleend, worden medegedeeld aan de voorzitter van de provincieraad, die er 
kennis van geeft aan het Uitgebreid Bureau. 

Artikel 10  De code is een persoonlijke erecode en treedt met ingang van 
heden in werking voor alle leden van de deputatie. 


