
 

 

 

 
 
AGENDAPUNT 6  
 
DEONTOLOGIE – GEBRUIK VAN MIDDELEN VAN DERDEN  

 
 
Toelichting 
 
We verwachten normaal gezien enige terughoudendheid bij het gebruik van privé-middelen van derden , 
zeker in verkiezingstijd en zeker door collegeleden.  
 
Zoals het woord “college” het zegt verwacht men enige onafhankelijkheid en een serene sfeer wanneer men 
bijvoorbeeld vergunningen aflevert. Bij vergunningen voor ruimtelijke ordening is dit zeker het geval en 
dient men zeer onbevangen, onafhankelijk, naar de regels van stedenbouw en in eer en geweten al dan niet 
bijvoorbeeld een bouwvergunning afleveren. Reden waarom collegeleden normaal de zitting verlaten 
wanneer er een dossier van hen of familieleden ter sprake komt. 
 
Op woensdag 12 september 2018 omstreeks 8u40 stelde ik vast in Eizeringen aan de bron,  dat een 
bepaalde partij gebruik maakte van een lichte vrachtwagen van een privé-firma volgestouwd met 
aanplakborden voor een collegelid en aanplakborden van een zeer bekende persoon uit Vilvoorde, 
momenteel lid van de Bestendige Deputatie.  
 
Wanneer men weet dat deze privé-firma, gelegen in de Trontingenstraat,  vorig jaar nog  in een juridisch 
dispuut lag met zijn buren en dit op het vlak van de inplanting en de grootheid van zijn  firma in de 
Trontingenstraat, lijkt mij dit toch dat men zich op glad ijs beweegt.  
 
Immers het collegelid werkte voorheen aan dit dossier en men kan zich afvragen of dit wel strookt met de 
onafhankelijkheid van het collegelid.  
Tevens kan men zich afvragen wanneer men in beroep gaat tegen een beslissing van het college dit dient te 
gebeuren voor de Bestendige Deputatie waar zoals men reeds las ………  
Nogmaals kan men zich dan het één en ander afvragen bij dit beroep en de eventuele onafhankelijkheid 
 
 
Vraag aan het college  

 
Meent u dat deze zaak deontologisch kan ?  
Meent u dat u als college nog onafhankelijk kunt beslissen in eventuele volgende bijkomende 
vergunningen in de toekomst aan deze firma ?  
Hoe zit het met de onafhankelijkheid van de collegeleden en of andere collegeleden in het licht van 
deze feiten ? Wordt er nog beroep gedaan op derden die een vergunning kregen van het college en 
nu hulp geven bij de verkiezingen op de één of andere manier ?  
Graag verdere uitleg.  
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