POLITIEK-MORELE CODE
VOOR RAADSLEDEN (2018-2024)
Verkiezingen 2018

Alle kandidaten die voor de districts-, gemeente- en provincieraadsverkiezingen kandidaat zijn op een Groenlijst of op een door Groen gesteunde lijst, en dit onafhankelijk van zijn/haar plaats op de lijst, ondertekenen
de politiek-morele code. Het is een morele verbintenis tussen Groen en de kandidaat.

01 Inhoud van de morele code
1.1

De morele code voor de gemeenteraads- districtsraads- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 is een
morele verbintenis van het kandidaat-raadslid van Groen op een Groen-lijst of op een door Groen gesteunde lijst,
en dit onafhankelijk van zijn/haar plaats op de lijst of lidmaatschap van Groen, over het politiek engagement,
de afdracht en de individuele campagne voor de verkiezing, de cumul en de arbitrage. Met raadslid wordt in
voorkomend geval bedoeld provincie-, gemeente- of districtsraadslid.

1.2 Deze morele code geldt tevens voor de door Groen of voordracht van Groen
yy aangeduide leden van het OCMW,
yy aangeduide leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst,
yy aangeduide leden van de politieraad
yy aangeduide vertegenwoordigers in intercommunales,
yy aangeduide vertegenwoordigers in huisvestingsmaatschappijen,
yy aangeduide vertegenwoordigers in alle huidige en toekomstige paragemeentelijke instellingen zoals EVA’s,
ION’s, vzw’s en (autonome) gemeentebedrijven, …
yy aangeduide vertegenwoordigers van provinciale instellingen zoals EVA’s, vzw’s en (autonome)
provinciebedrijven...

02 Politiek engagement van het raadslid
2.1 Het kandidaat-raadslid verklaart politiek te handelen overeenkomstig de Groen-visie en standpunten. Wat
betreft ethische punten kan het (kandidaat-)raadslid na voorafgaandelijke bespreking binnen de partij hiervan
afwijken. Als er nog geen partijstandpunt is vastgelegd, pleegt het (kandidaat-)raadslid overleg met de
betrokken instanties. Van stemafspraken gemaakt binnen de fractie wordt niet afgeweken.
2.2 Het kandidaat-raadslid verklaart samen te werken met andere raadsleden binnen een fractie, informatie over
zijn/haar politieke werking te geven aan de plaatselijke, regionale provinciale groep of aan het landelijk niveau,
rekening te houden met de democratische beslissingen binnen de fractie, groep en partij en een actieve bijdrage
aan de uitbouw van de partij te leveren.
2.3 Het kandidaat-raadslid verklaart het cordon sanitaire na te leven.*
2.4 Het kandidaat-raadslid verklaart de deontologische code van de raad of het bestuursorgaan waarin het
kandidaat-raadslid zetelt te ondertekenen en na te leven. Gelden of andere vergoedingen die niet van rechtswege
worden toegekend, mag het kandidaat-raadslid als mandataris niet aanvaarden.
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2.5 Het kandidaat-raadslid zal transparant zijn over de mandaten die worden uitgeoefend. Het kandidaat-raadslid
zal alle huidige en toekomstige wettelijke en decretale verplichtingen opvolgen, zal volgens de wettelijke
verplichtingen de mandatenlijst en vermogensaangifte indienen bij het rekenhof, overlegt met de fractie en
groep transparant over alle activiteiten waarin een potentieel belangenconflict schuilt met het politiek mandaat
dat het kandidaat-raadslid uitoefent. Wanneer een potentieel belangenconflict opduikt, volgt het kandidaatraadslid de beslissing van de groep. Wanneer hierover onenigheid ontstaat, wordt de situatie voorgelegd aan het
nationaal partijbestuur, dat een bindend advies geeft.

03 Verkiezingscampagne
3.1 De kandidaat-raadsleden kunnen enkel een gepersonaliseerde campagne voeren zoals vastgelegd in het landelijk
campagneplan. De kandidaat-raadsleden worden daarbij begeleid door de lokale groep.

04 Afdrachten
4.1 Afdrachten worden beschouwd als een bevestiging van de solidaire band tussen mandaat en partij.
Voor de Groen-lijsten worden de afdrachten afgestaan aan het niveau binnen de partij waarop men verkozen is
(gemeente, district of provincie).
Voor de kartel-lijsten, lijsten met groene kandidaten en Ecolo-lijsten worden de afdrachten afgestaan aan
de Groen-groep. Bij afwezigheid van een plaatselijke Groen-groep, worden de afdrachten afgestaan aan de
provinciale groep, die deze middelen investeert in de plaatselijke werking. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
wordt in dit laatste geval de afdrachten afgestaan aan de Hoofdstedelijke Groep. In de districten in Antwerpen
wordt in dit laatste geval de afdrachten afgestaan aan de Koepel Antwerpen.
Conform het akkoord met Ecolo in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt een deel van de afdrachten
gereserveerd voor de gemeenschappelijke werking.
4.2 De afdracht is verschuldigd op alle bezoldigingen en presentiegelden die voortvloeien uit het betreffende
mandaat én alle afgeleide mandaten zoals bepaald in 1.1 en 1.2. Onkostenvergoedingen (reële én forfaitaire
kosten) zijn niet onderhevig aan afdrachten. Afdrachten zijn ook niet verschuldigd op de eventuele
eindejaarspremie en het vakantiegeld.
4.3 De afdracht bedraagt 20% van het bruto belastbaar inkomen [1] uit het mandaat. De afdracht kan niet verminderd
worden met onkostenrecuperatie. In de fiscale aangifte kan de mandataris beroepskosten aangeven, inclusief
de afdrachten. Alle uitzonderingen die hierop worden aangevraagd, volgens de uitzonderingsmogelijkheden die
worden toegelicht in 4.4 tot 4.6 moeten grondig en schriftelijk gemotiveerd worden.
4.4 Raadsleden zonder uitvoerend mandaat (schepen, burgemeester,...) die onbetaald verlof nemen of in een
deeltijdse loopbaan (maximum 4/5de arbeid) gaan om hun mandaat op te nemen, kunnen een uitzondering krijgen
op de afdrachtenregeling bepaald in artikel 4.3.
4.5 Raadsleden die een vervangingsinkomen (bestaansminimum, werkloosheidsvergoeding, pensioen,
loopbaanonderbreking,...) hebben, kunnen een uitzondering krijgen op de afdrachtenregeling bepaald in artikel 4.3.
4.6 Voor uitvoerende mandatarissen (schepenen, burgemeester, OCMW-voorzitter, gedeputeerde) die in een
deeltijdse (40% of meer) of voltijdse loopbaanonderbreking gaan of onbetaald verlof nemen, of ontslag moeten
nemen, wordt de afdracht beperkt tot de gemiddelde jaarlijkse afdracht van een gemeenteraadslid (500 EUR)
als het jaarlijks bruto belastbaar inkomen[1] het bedrag van 30.0000 euro niet overschrijdt. Als het jaarlijks bruto
belastbaar inkomen de 30.000 euro overschrijdt, bedraagt de afdracht 500 euro + 20% van het deel van jaarlijks
bruto belastbaar inkomen dat de 30.000 euro overschrijdt.[[2][3]
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Op presentiegelden voor bijkomende mandaten (b.v. intercommunales) wordt een afdracht betaald, zoals
bepaald in artikel 4.3.
4.7 Afdrachten zijn enkel verschuldigd op bezoldigingen en presentiegelden voor prestaties tijdens de duur van het
mandaat.
4.8 Uitvoerende mandatarissen in gemeenten vanaf 30.000 inwoners werken bij voorkeur minstens halftijds als
mandataris. Gedeputeerden en burgemeesters van gemeenten boven de 50.000 inwoners werken bij voorkeur
voltijds als mandataris en cumuleren niet. Uitzonderingen worden toegekend door respectievelijk het lokale en
het provinciale partijbestuur. Schepenen en OCMW-voorzitters werken voltijds als mandataris en cumuleren niet
in gemeenten vanaf 80.000 inwoners. Uitzonderingen worden toegekend door het lokale partijbestuur, op basis
van een schriftelijke motivatie. Voor uitvoerende mandatarissen in districten geldt de verplichting die geldt voor
gemeenten vanaf 80.000 inwoners niet.
4.9 Alle uitzondering op de afdrachtenregeling conform artikel 4.4 tot en met 4.7 worden voorgelegd aan het
provinciaal financieel comité of Brussels dagelijks bestuur. De mandataris die een uitzondering vraagt, doet een
gemotiveerde aanvraag bij de voorzitter van het financieel comité, en voegt er het advies van de lokale groep
aan toe. Het provinciaal financieel comité beslist binnen een redelijke termijn en deelt haar besluit mee aan de
betrokkene, zijn/haar lokale groep en de landelijk partijsecretaris. Ze duiden ook steeds op de beroepsmogelijkheid
indien een uitzondering niet wordt goedgekeurd.
4.10 Indien uitzonderingen niet worden toegekend, en mandatarissen willen alsnog een uitzondering krijgen, kunnen
ze dit voorleggen aan de gesloten zitting van het nationaal partijbestuur, die hierover een bindende beslissing
neemt. Ook groepen die het niet eens zijn met de beslissing van het provinciaal financieel comité, kunnen hun
beroep hiertegen voorleggen aan de gesloten zitting van het nationaal partijbestuur.
4.11 Alle uitzonderingen op de afdrachtenregeling conform artikel 4.4 tot en met 4.7 worden - na goedkeuring door
het financieel comité - voorgelegd aan de landelijk partijsecretaris. Ook en uitzonderingen op artikel 4.8 worden
voorgelegd op aan de landelijk partijsecretaris. Wanneer de lokale mandataris een uitzondering heeft op de
afdrachtenregeling, wordt hiermee rekening gehouden bij de berekening van financiële tussenkomsten vanuit
de provincie of het nationaal secretariaat naar de groep, zodat deze verminderde inkomsten voor de lokale groep
deels gecompenseerd kunnen worden.
4.12 De lokale/provinciale mandataris betaalt - in overleg met de groep - snel na het ontvangen van de
presentiegelden de afdracht, aan het betreffende niveau (lokale groep, provinciale groep). Dit gebeurt voor het
jaar X ten laatste 3 maanden na het ontvangen van de fiscale fiche in het voorjaar van jaar X+1. Indien de lokale/
provinciale mandataris al vroeger afdrachten stort, wordt het moment van de het ontvangen van de fiscale fiche
als controle- en correctiemoment aangegrepen, zodat de groep zicht heeft op de volledige bruto-inkomsten voor
de mandataris, waarop afdrachten worden betaald.
Voor uitvoerende mandatarissen worden afdrachten op de weddes (schepen- en andere weddes, voortvloeiend
uit het mandaat) maandelijks betaald [4]. Zij ontvangen immers maandelijks een loonfiche. Afdrachten voor
presentiegelden (vb. in intercommunales, ...) vallen ook voor uitvoerende mandatarissen onder hetzelfde regime
(ten laatste 3 maanden na het ontvangen van de fiscale fiche) als de afdrachtenregeling voor niet-uitvoerende
mandatarissen. De lokale groep of de provinciale groep volgt dit verder op. Jaarlijks rapporteert de lokale/
provinciale groep hierover aan de partijsecretaris.

05 Cumul
5.1 Indien een kandidaat verkozen wordt op een provincieraads- en gemeenteraadslijst, dan neemt hij/zij vrijwillig
ontslag uit één van de twee mandaten. De Politieke Raad kan uitzonderingen toestaan.
5.2 Regionale, federale en Europese mandatarissen (parlementairen en ministers) kunnen deelnemen aan de
raadsverkiezingen. Regionale, federale en Europese mandatarissen cumuleren hun bovenlokaal mandaat niet met
een lokaal mandaat. De Politieke Raad kan uitzonderingen toestaan.
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06 Arbitrage
6.1 Wanneer de politiek-morele code niet wordt gevolgd, en alle uitzonderingsmogelijkheden en
beroepsmogelijkheden zijn uitgeput kan zowel het kandidaat-raadslid als de lokale / provinciale groep de
situatie voorleggen aan het arbitragecollege. Het (kandidaat-)raadslid verbindt zich er toe de beslissing van het
Arbitragecollege uit te voeren.

Deze politiek-morele code wordt opgemaakt in tweevoud, waarbij één exemplaar voor de kandidaat is
en het andere exemplaar door de secretaris van de lokale of provinciale groep wordt bewaard.

Ik verklaar me akkoord met deze morele code voor raadsleden.
Naam:
Adres:
Kandidaat voor de gemeente:
Datum

Handtekening

* Het cordon sanitaire ten opzichte van het Vlaams Belang houdt in:
Geen bestuursakkoorden
Wat betreft regelgevende activiteiten: geen gezamenlijke initiatieven
Geen gemeenschappelijke verklaringen aan de pers
Groen zal voor haar eigen initiatieven geen steun zoeken bij het Vlaams Belang en zal niet ingaan op vragen van het Vlaams
Belang om hun initiatieven te ondersteunen.
yy Geen stemafspraken met het Vlaams Belang, ook niet voor de aanwijzing OCMW-mandatarissen en politieraadsleden
yy Voorstellen, resoluties, moties e.d. die ingediend worden door het Vlaams Belang worden niet gesteund.
yy Het cordon sanitaire houdt geen inperking in van de formele rechten van het Vlaams Belang. Het betekent ook niet dat
er niet met het Vlaams Belang in debat wordt gegaan, in of buiten de raad. Groen gaat wel niet in op uitnodigingen voor
debatten georganiseerd door het Vlaams Belang.
yy
yy
yy
yy

1.

Bruto belastbaar inkomen = bruto wedde verminderd met sociale zekerheidsbijdragen

2.

Rekenvoorbeeld: wie onder deze regeling valt en een jaarlijks bruto belastbaar inkomen heeft van 40.000 euro betaalt dus 500
euro (basisbedrag) + 20% van het bedrag boven 30.000 euro = 20% van 10.000 euro = 500 + 2000 euro = 2500 euro.

3.

Districtsvoorzitters en –schepenen ontvangen een bruto-jaarwedde die de helft bedraagt van wat burgemeesters en
schepenen ontvangen van gemeenten in eenzelfde schijf van inwonersaantal. Zij betalen afdrachten op het niveau van hun
bruto belastbaar inkomen, niet op basis van het inwonersaantal in het district.
Gezien verschillende centrumsteden op vlak van inwonersaantal niet boven de 80.000 uitkomen, hebben schepenen hier een
optie om voltijds te werken. Als ze ervoor opteren om voltijds hun mandaat uit te oefenen wordt de afdracht verminderd tot
10% van hun bruto belastbaar inkomen. Als ze hun mandaat niet voltijds uitoefenen of cumuleren met een andere deeltijds
arbeidsbetrekking dan geldt de afdracht zoals vermeld in 4.6.

4.

Enkel in het eerste jaar van de legislatuur is hierop een uitzondering mogelijk. Uitvoerende mandatarissen betalen immers
vaak een zware afdracht, maar kunnen die wel fiscaal inbrengen en zo ten dele recupereren. Omdat er veel tijd gaat tussen het
moment waarop je bij een maandelijks betaling de eerste afdracht betaalt en het moment waarop de belastingen terugbetalen,
kan voor het eerste jaar de regeling zoals die geldt voor niet-uitvoerende mandatarissen worden gevolgd.

4

