
 
 

Advies nr. 2020/1 van 9 juli 2020 

 

Advies op eigen initiatief aangaande het naleven van gedragsrichtlijnen  

in het kader van het beheersen van de Covid-19 pandemie 

 

De COVID-19 pandemie ging tot nu constant gepaard met heisa rond het naleven van door de 

overheid uitgevaardigde gedragsrichtlijnen. 

 

De Federale Deontologische Commissie neemt op grond van artikel 4, § 2, van de wet van 6 januari 

2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie en houdende de 

Deontologische Code voor de openbare mandatarissen, het initiatief om een algemeen advies te 

formuleren aangaande het naleven van gedragsrichtlijnen in het kader van het beheersen van de 

Covid-19 pandemie. 

 

De Federale Deontologische Commissie is bevoegd tot het bewaken van de deontologie.  

 

Ze is aldus onder meer bevoegd adviezen uit eigen beweging te richten aan de volgende personen: 

1° elk lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers of van de Senaat;  

2° elke regeringscommissaris van de federale regering;  

3° elke leidinggevende of regeringscommissaris van een ministerie of federale overheidsdienst en 

van de diensten die ervan afhangen, evenals de openbare instellingen van sociale zekerheid als 

bedoeld in artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het 

oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van 

artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring 

van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels;    

4° elke persoon die optreedt als overheidsbestuurder, als overheidsbeheerder of als 

regeringscommissaris van overheidsbedrijven, als bedoeld in de wet van 21 maart 1991 betreffende 

de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, en instellingen van openbaar nut die 

onder de federale overheid vallen, als bedoeld in de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle 

op sommige instellingen van openbaar nut of opgericht bij of krachtens een wet;   

5° elke persoon die optreedt als overheidsbestuurder, als overheidsbeheerder of als  

regeringscommissaris van een federale dienst met boekhoudkundige autonomie;    

6° elke persoon die optreedt als overheidsbestuurder, als overheidsbeheerder of als 

regeringscommissaris voor het federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de 

bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel;    

7° elke persoon die wordt aangewezen door de federale overheid om op te treden als lid van een 

van de kamers of van de raad van bestuur van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en 

bestrijding van discriminatie en racisme;  

 

 

 

 

 

 



8° elke persoon die optreedt als overheidsbestuurder, als overheidsbeheerder of als 

regeringscommissaris van publiekrechtelijke of privaatrechtelijke naamloze vennootschappen, van 

een publiekrechtelijke bankholding, van openbare kredietinstellingen van de Federale Participatie- 

en Investeringsmaatschappij en haar dochterondernemingen of van het Centraal Bureau voor 

hypothecair krediet;  

9° elk lid van de regentschapsraad en van het college van censoren van de Nationale Bank van 

België, bedoeld in artikel 17 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek 

statuut van de Nationale Bank van België, van het beheerscomité van de Rijksdienst voor sociale 

zekerheid, ingesteld door de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 

1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders of van het algemeen 

beheerscomité van de Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, ingesteld door de wet 

betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd 

op 14 juli 1994; 

10° elke kabinetschef, adjunct-kabinetschef, hoofd van de beleidsorganen van de leden van de 

federale regering, met inbegrip van de regeringscommissarissen, en elk hoofd van de beleidscel van 

een federale overheidsdienst;   

11° elke persoon die optreedt als overheidsbestuurder, als overheidsbeheerder of als 

regeringscommissaris die door de federale overheid of op voorstel ervan benoemd, voorgedragen of 

aangewezen werd;    

 

["overheidsbestuurder" : elke persoon die door de federale overheid of op voorstel ervan benoemd, 

voorgedragen of aangewezen werd, en die zetelt in de raad van bestuur of het bestuursorgaan van 

een van de voornoemde instellingen] 

["overheidsbeheerder" : elke persoon, behalve een overheidsbestuurder, die belast is met het 

dagelijkse bestuur, of die lid is van het orgaan dat belast is met het dagelijkse bestuur van een van 

de voornoemde instellingen] 

 

Eenieder die behoort tot voornoemde categorieën heeft een belangrijke functie in het staatsbestel 

en als dusdanig een voorbeeldfunctie ten aanzien van alle burgers. Teneinde hun voorbeeldfunctie 

waar te maken, is het belangrijk aan al deze personen de gedragsrichtlijnen in het kader van het 

beheersen van de COVID-19 pandemie  in herinnering te brengen, inzonderheid het regelmatig 

desinfecteren van de handen, het respecteren van de veiligheidsafstand van anderhalve meter en, 

zo dit niet kan, het dragen van een mondmasker, evenals het respecteren van de richtlijnen inzake 

quarantaine en buitenlandse reizen. Geen enkele parlementaire of andere immuniteit, titel of graad 

bevrijdt van het volgen van deze richtlijnen en het doen respecteren ervan door de medewerkers. 

Het virus erkent inderdaad geen parlementaire immuniteit, titel of graad. 

 

In hoofde van voornoemde personen met een voorbeeldfunctie, beschouwt de Federale 

Deontologische Commissie, het opvolgen van de sterk aanbevolen, zelfs indien niet verplicht 

opgelegde, officiële gedragsrichtlijnen als een deontologische plicht. Het niet respecteren ervan en 

het niet doen respecteren ervan door de mensen die onder zijn/haar gezag staan, constitueren dan 

ook een deontologische fout. 

 

 

 

 


