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Interpellatie

Agenda nr. 6/3 Interpellatie in verband met een deontologische code voor 
kabinetsmedewerkers, ingediend door Diederik 
Vandendriessche (Groen).

Geachte collega’s

Als gedeputeerde een goede kabinetsmedewerker vinden is geen sinecure, laat 
staan een goede kabinetschef. Vaak worden door de politieke partijen die de dienst 
uitmaken, dan ook mensen aangezocht die zelf al gepokt en gemazeld zijn in het 
politieke reilen en zeilen. Meestal gaat het dan om profielen met ervaring in de 
lokale politiek, omdat dat nu eenmaal het niveau is waar de provincie het vaakst 
mee te maken heeft.

In sommige gevallen zijn kabinetsmedewerkers van de gedeputeerden echter ook 
nog altijd politiek actief tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden in de 
kabinetten. En dat roept toch wel wat vragen op in verband met mogelijke 
spanningsvelden op het vlak van rechtszekerheid en onpartijdigheid in sommige 
dossiers.

Het is als gedeputeerde logischerwijze verboden om naast het ambt in de deputatie 
ook nog een schepenambt uit te voeren, maar voor een kabinetsmedewerker of 
kabinetschef van een gedeputeerde is dat formeel-juridisch toegelaten. 
Kabinetsmedewerkers kunnen wel een schepenambt opnemen naast hun functie als 
cabinetard. Deontologisch kunnen er bij de combinatie van die twee politieke 
functies echter wel wat vraagtekens geplaatst worden. Als een dossier van de 
gemeente waar de betrokkene schepen is, nadien op de tafel van de deputatie 
belandt, lijkt de kabinetsmedewerker bij de voorbereiding van het dossier twee 
petjes op te hebben en soms zelfs rechter en partij te worden. Denk maar aan een 
situatie waarin er een bezwaar wordt ingediend tegen een omgevingsvergunning 
die door de gemeente is afgeleverd en waartegen burgers in beroep gaan bij de 
deputatie. De vraag stelt zich dan of een kabinetsmedewerker nog betrokken kan 
zijn bij het dossier in kwestie en of dat de rechtszekerheid niet in het gedrang 
brengt. Graag hadden we vanuit onze fractie dan ook een antwoord op de volgende 
vragen gehad:

 Hoeveel kabinetsmedewerkers bevinden zich momenteel in de situatie van 
de dubbele functie schepen/kabinetsmedewerker?

 Provincieraadsleden en provinciale ambtenaren hebben elk een 
deontologische code. Onder welke code vallen de kabinetsmedewerkers?

 Bestaan er duidelijke regels of voorschriften binnen de provinciale 
administratie om dubbelzinnige situaties zoals hierboven geschetst (bv. 



bezwaar bij de deputatie tegen een gemeentelijke vergunning) op een 
transparante en correcte manier te vermijden?

 Als die regels er niet zijn, hoe gaat de deputatie daar dan mee om?


