Interpretatief advies nr. 2021/5 van 30 november 2021
aangaande preventie van corruptie bij parlementsleden (geschenken)

1. De Federale Deontologische Commissie heeft de vraag d.d. 13 oktober 2021 van de heer Thierry
Warmoes, voorzitter van de Werkgroep politieke partijen van de Kamer van volksvertegenwoordigers,
over de interpretatie van haar advies nr. 2021/3, uitvoerig besproken.
2. Die vraag luidde als volgt :
“De regeling van de giften in de wet van 4 juli 1989 is gekenmerkt doordat :
1) de regeling niet enkel van toepassing is tijdens de sperperiode (4 maanden) die voorafgaat aan
verkiezingen, maar het hele jaar door en elk jaar opnieuw ;
2) de regeling niet enkel geldt voor giften die gebruikt worden om verkiezingsuitgaven te fionancieren,
maar ook voor andere uitgaven.
Mag uw advies in die zin worden geïnterpreteerd dat de zinssnede ‘met uitzondering van de giften voor
verkiezingsuitgaven overeenkomstigh de wet van 4 juli 1989’ rekening houdt met deze twee aspecten ? ”.
3. De Commissie is in haar advies nr. 2021/3 in de eerste plaats uitgegaan van artikel 6 van de
Deontologische Code voor de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ze heeft echter
vastgesteld dat er een bijzondere wettelijke regeling bestaat voor giften in het kader van wet van 4 juli
1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de
Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen. In
randnummer 9 van haar advies heeft de Commissie opgemerkt dat het personeel toepassingsgebied van
deze wettelijke regeling ruim is en zich niet beperkt tot de leden van de Kamer van
volksvertegenwoordigers.
4. De Commissie herinnert eraan dat het haar niet toekomt niet toe een wet te interpreteren noch
voorstellen te doen om deze te wijzigen. Het advies nr. 2021/3 heeft daarom geen betrekking op
verkiezingsuitgaven of andere uitgaven die onder de wet van 4 juli 1989 vallen.
5. In dit verband wenst de Commissie, in antwoord op de gestelde vraag, haar standpunt te
verduidelijken op basis van de tekst van haar advies.
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6. Het besluit onder randnummer 20, tweede gedachtestreepje (derde alinea van het besluit) dient
samen gelezen te worden met de bepaling onder randnummer 9, vierde lid, die de Kamer aanbeveelt
artikel 6 van de Deontologische Code voor de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers te
vervolledigen met een verbod op het ontvangen van geschenken in geld, in contanten of op een
bankrekening, deposito- of spaarboekje, in levens- of spaarverzekeringen, in beleggingen op de beurs of
in een fonds, in cryptomunten, in aandelen,…
7. Uit het loutere feit dat het tweede gedachtestreepje van randnummer 20 (derde alinea van het
besluit), waarin wordt aanbevolen geschenken in contant geld en equivalenten te verbieden, niet
uitdrukkelijk verwijst naar artikel 6 van de Deontologische Code voor de leden van de Kamer van
volksvertegenwoordigers - een bepaling die overigens in andere alinea's van het besluit voorkomt - kan
niet worden afgeleid dat de Commissie een wijziging van de wet van 4 juli 1989 beoogde. De Commissie is
daarvoor ook niet bevoegd.
8. De zinssnede “met uitzondering van de giften voor verkiezingsuitgaven overeenkomstig de wet van 4
juli 1989” beoogt dus de giften die binnen het kader van de wet van 4 juli 1989 werden gedaan uit te
sluiten van het toepassingsgebied van het advies nr. 2021/3 van de Commissie.
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