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22 FEBRUARI 2010. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de deontologische code

voor de leden van de kapitaalschadecommissies

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, inzonderheid op Boek 6;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van

de Vlaamse Regering;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot oprichting van de kapitaalschadecommissies en

tot regeling van de kapitaalschadecompensatie ter uitvoering van het decreet grond- en pandenbeleid;
Gelet op de deontologische code voorgesteld door de Vlaamse Landmaatschappij,

Besluit :
Enig artikel. De deontologische code, als bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt vastgesteld.
Brussel, 22 februari 2010.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
J. SCHAUVLIEGE

Bijlage. — Deontologische code
″Deontologische code voor de leden van de kapitaalschadecommissies″

HOOFDSTUK 1. — Statuut van de code
Artikel 1. De deontologische code voor de leden van kapitaalschadecommissies, hierna deontologische code te

noemen, omvat het geheel van beginselen, gedragsregels, richtlijnen en principes die de commissieleden, en elke derde
persoon die in hun opdracht handelt, tot leidraad dienen bij de uitoefening van hun mandaat.

Art. 2. De leden van de kapitaalschadecommissies moeten erover waken dat zij, ook buiten de uitoefening van hun
mandaat, geen activiteiten ontplooien die de eer of de waardigheid van hun mandaat kunnen schaden.

HOOFDSTUK 2. — Algemene plichten, doelstellingen en uitgangspunten
Art. 3. Het behoort tot de wezenlijke taken van de leden van de kapitaal-schadecommissies om, indien aan de

voorwaarden is voldaan, kapitaal-schaderapporten op te maken en advies te geven over beschikkingen houdende het
opleggen van een erfdienstbaarheid tot openbaar nut.

Art. 4. De leden van de kapitaalschadecommissies geven voorrang aan het algemeen belang boven particuliere
belangen en zij vermijden elke vorm van belangenvermenging. Hun handelingen moeten rechtszekerheid bieden en
niet arbitrair of uit eigen belang worden ingevuld.

Art. 5. De leden van de kapitaalschadecommissies handelen vanuit integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke
behandeling, correctheid en transparantie. De commissieleden komen hun afspraken na en nemen hun verant-
woordelijkheid op.

Art. 6. De leden van de kapitaalschadecommissies respecteren de geheimhoudingsplicht. De geheimhoudings-
plicht slaat op gegevens over het interne beraad dat aan een administratieve eindbeslissing voorafgaat zolang die
eindbeslissing nog niet is genomen. Vertrouwelijke commerciële, industriële of intellectuele gegevens worden niet
doorgegeven.

De geheimhoudingsplicht blijft gelden ook na het beëindigen van hun mandaat.
De geheimhoudingsplicht is ondergeschikt aan grondwettelijke, wettelijke of decretale bepalingen die de leden van

de kapitaalschadecommissie tot spreken verplichten.

HOOFDSTUK 3. — Specifieke bepalingen
Art. 7. Bestuurlijke informatie die de goede werking van de administratie kan doorkruisen of die de privacy van

anderen in het gedrang kan brengen, mag door de leden van de kapitaalschadecommissies niet worden doorgespeeld
of verspreid.

Art. 8. Bij het behartigen van dossiers, respecteren de leden van de kapitaal-schadecommissies de objectiviteit van
de procedures en de termijnen zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot oprichting van
de kapitaalschadecommissies en tot regeling van de kapitaalschadecompensatie ter uitvoering van het decreet grond-
en pandenbeleid.

Art. 9. De leden onthouden zich van elk favoritisme. Elke poging tot bevoordeling, waarbij de burger door toedoen
van een lid van de kapitaalschadecommissie iets probeert te bereiken wat onrechtmatig of wettelijk niet toelaatbaar is,
is verboden en wordt door het betrokken lid of de betrokken leden gemeld aan de commissievoorzitter.

Art. 10. Het is voor een lid van de kapitaalschadecommissie verboden deel te nemen aan de bespreking en de
stemming over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als gelastigde,
of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad een persoonlijk en rechtstreeks belang
hebben. Voor de toepassing van dit artikel worden personen die wettelijk samenwonen, met echtgenoten gelijkgesteld.

HOOFDSTUK 4. — Controle en sanctionering
Art. 11. Als de deontologische code niet wordt nageleefd, zal dit onmiddellijk leiden tot vervanging van het lid van

de kapitaalschadecommissie die de inbreuk op de deontologische code heeft begaan.
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 februari 2010 tot vaststelling van de

deontologische code voor de leden van de kapitaalschadecommissies.
Brussel, 22 februari 2010.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
J. SCHAUVLIEGE
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