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  LEIDRAAD BIJ HET DEONTOLOGISCH KADER   



De “Leidraad bij het deontologisch kader” richt zich tot de statutaire, 
stagedoende en contractuele medewerkers van de FOD Financiën. Hij is 
ook van toepassing op
● de medewerkers van andere overheidsdiensten die bij de FOD 

Financiën gedetacheerd zijn
● de medewerkers van de FOD Financiën die bij een andere 

overheidsdienst of beleidscel gedetacheerd zijn.

De “Leidraad bij het deontologisch kader” werd opgesteld door de 
“Werkgroep Deontologie” van de FOD Financiën. Hij is goedgekeurd 
door het Directiecomité en op 5 februari 2013 overlegd met de 
representatieve vakorganisaties van de FOD Financiën. 

Deze “Leidraad bij het deontologisch kader” stemt overeen met:
● het Statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid met de bepalingen 

betreffende de “rechten en plichten”
● het “deontologisch kader” van 17 augustus 2007

● de deontologische ICT-code van de FOD Financiën
● de omzendbrief van 21 juni 2010 over overheidsopdrachten, 

deontologie en de verklaring op erewoord
● de omzendbrieven over de inhoud van deze leidraad
● de dienstnota’s van de FOD Financiën die van toepassing zijn. 

Afhankelijk van de specificiteit van de verschillende algemene 
administraties en stafdiensten kunnen er eventueel bijkomende richtlijnen 
worden opgesteld.

  1  LEIDRAAD BIJ HET DEONTOLOGISCH KADER



De “Leidraad bij het deontologisch kader” heeft als doel meer uitleg te 
geven bij de gedragsregels die gelden voor de federale ambtenaren 
zoals omschreven in het “deontologisch kader” van 17 augustus 2007.

Deze “Leidraad bij het deontologisch kader” heeft als nevendoelstellingen: 
● de missie, de visie en de vier kernwaarden (integer, correct, 

dienstbaar en gedreven) van de FOD Financiën uit te dragen.
● de nadruk te leggen op de kernwaarde “integer”. We zijn ons als 

openbare dienst immers bewust van de maatschappelijke rol die we 
vervullen en hechten bijzondere aandacht aan de vertrouwensband 
tussen burger en overheid. Integer handelen is hierbij een belangrijke 
kwaliteitseis en is de voornaamste voorwaarde voor het verkrijgen 
en behouden van het vertrouwen van de burger in onze werking. We 
handelen dan ook altijd op rechtschapen en loyale wijze en sluiten 
iedere vorm van corruptie uit.

● de betrokkenheid te stimuleren van leidinggevenden, functionele 
chefs en medewerkers bij de uitbouw van de FOD Financiën naar 
een integere overheidsorganisatie.

● er de aandacht op te vestigen dat wij iedereen op een correcte en 
onbevooroordeelde wijze moeten behandelen. Zo nemen we altijd de 
geldende wet- en regelgeving in acht en besteden we voldoende 

 aandacht aan de gelijkheid en gelijkwaardigheid van burgers en 
collega’s. We motiveren onze beslissingen, geven de voorkeur aan 
dialoog en vertrouwen en zijn transparant over de vooropgestelde 
doelstellingen en resultaten. Zowel intern als extern gedragen we 
ons onberispelijk en gaan we respectvol om met zowel burgers als 
collega’s.

● de dienstverlening naar zowel burgers als collega’s kwaliteitsvol en 
zo toegankelijk mogelijk in te vullen.

● ons te helpen bij ons streven naar professionele uitmuntendheid 
en bij onze motivatie om onze overheidsdienst optimaal te 
laten functioneren. We tonen gedrevenheid, inzet, toewijding 
en doorzettingsvermogen en staan open voor vernieuwing en 
verandering. Met het oog op onze zelfontplooiing zijn we leergierig 
en flexibel en durven we zowel de werking van onze organisatie als 
onszelf te evalueren.

● een houvast te bieden door meer uitleg te geven over onder meer 
het beroepsgeheim, de vrijheid van meningsuiting, de risico’s op 
belangenconflicten, cumulaties, uitnodigingen voor congressen, 
evenementen, maaltijden en recepties, enz…

Namens het Directiecomité van de FOD Financiën,
De Voorzitter van het Directiecomité

Hans D’HONDT
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1.1.  Als medewerker van de FOD Financiën houd ik mij strikt aan de 
grondwettelijke rechten en vrijheden. 

1.2.  Ik leef de wettelijke voorschriften na, maar ook de reglementaire 
bepalingen van het Statuut van het Rijkspersoneel, de 
gedragsregels van het federaal administratief openbaar ambt 
die opgenomen zijn in het deontologisch kader van 17 augustus 
2007, de deontologische ICT-code van de FOD Financiën en de 
specifieke instructies van mijn algemene administratie of stafdienst.

1.3.  Bij het uitoefenen van mijn functie dien ik het algemeen belang en 
probeer ik het vertrouwen in de openbare dienst en in het bijzonder 
dat in de FOD Financiën te versterken.

1.4.  Onverminderd de toepassing van artikel 29, eerste lid van het 
Wetboek van Strafvordering, breng ik als ik in de uitoefening van 
mijn ambt kennis krijg van een onregelmatigheid, onwettigheid, 
corruptie of wanbedrijf, onmiddellijk mijn functionele chef of indien 
nodig, een hogere hiërarchische meerdere hiervan op de hoogte.

1.5.   Als ambtenaar van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, 
de Inning en de Invordering, de Bijzondere Belastinginspectie 
of de Patrimoniumdocumentatie breng ik feiten die, volgens de 
belastingwetten en de uitvoeringsbesluiten, strafrechtelijk strafbaar 
zijn, via de machtiging van de gewestelijke directeur onder wie ik 
ressorteer, ter kennis van de procureur des Konings.  

1.6.  Mijn houding en gedrag zijn in overeenstemming met de visie en 
waarden van de FOD Financiën.     
 

1.7.  De mij toevertrouwde opdrachten voer ik - behalve wanneer ze 
indruisen tegen de geldende wettelijke of reglementaire bepalingen 
- loyaal, zorgvuldig en op integere wijze uit. Zo werk ik constructief 
mee aan de voorbereiding en de uitvoering van de opdrachten en 
de doelstellingen van de FOD Financiën zoals geformuleerd in het 
Managementplan. Wanneer een beslissing genomen is, voer ik die 
uit volgens de gedragslijnen van mijn algemene administratie of 
stafdienst. Ik geef mijn functionele chef tijdig de juiste, relevante en 
volledige informatie.
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2.1. Tegenover burgers, bedrijven en overheidsinstanties oefen ik mijn 
ambt neutraal, objectief en rechtvaardig uit.

2.2. Tenzij wettelijk, reglementair of administratief bepaald, verleen ik 
niemand een voorkeursbehandeling.

2.3. Als medewerker van de FOD Financiën onthoud ik mij, in 
alle aspecten van de uitoefening van mijn ambt, van elke 
vorm van discriminatie die gebaseerd is op leeftijd, seksuele 
geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of 
levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, 
taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, 
een fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, geslacht, 
zwangerschap, bevalling of moederschap, nationaliteit, een 
zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische 
afstamming. 

3.1. Ik ga met collega’s respectvol om en eerbiedig hun privéleven.

3.2. Een werkomgeving waarin respect, beleefdheid, openheid en weder-
zijdse communicatie bestaat, biedt voor iedereen houvast en duidelijk-
heid. Als functionele chef draag ik dit uit naar mijn medewerkers door: 
● deze aspecten te bespreken tijdens het werkoverleg
● het goede voorbeeld te geven
● hen te begeleiden en te ondersteunen bij gevoelige en risicovolle situaties. 

3.3. Ik vermijd tijdens de uitoefening van mijn functie elk gedrag dat de waardig-
heid van mijn ambt in het gedrang kan brengen en zorg ervoor dat mijn hou-
ding, kleding en taalgebruik niet kwetsend, denigrerend of aanstootgevend is.

3.4. Als ik als functionele chef vaststel dat een medewerker het slachtoffer denkt 
te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag herinner ik hem/
haar eraan dit zo snel mogelijk te melden aan de bevoegde preventieadviseur 
van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW). 
De aangifte wordt vertrouwelijk en op een onafhankelijke manier behandeld.

3.5.  Als ik als functionele chef vaststel dat een medewerker het slachtoffer 
denkt te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag door 
derden herinner ik hem/haar eraan dit zo snel mogelijk te melden aan 
de bevoegde preventieadviseur van de Interne Dienst voor Preventie en 
Bescherming op het Werk (IDPBW) via de geautomatiseerde aangifte. De 
aangifte wordt vertrouwelijk en op een onafhankelijke manier behandeld.
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4.1. Ik heb het recht op vrije meningsuiting over zaken waarvan ik 
kennis heb uit hoofde van mijn ambt.

4.2. Ik heb het recht om tegenover mijn hiërarchische meerderen en 
collega’s mijn standpunten te verdedigen. 

4.3. Als ik buiten de administratie het woord neem, moet ik duidelijk 
aangeven dat ik in mijn eigen naam spreek. Ik besef dan 
dat ik verantwoordelijk ben voor wat ik in persoonlijke naam 
communiceer. Uitlatingen die de FOD Financiën kunnen schaden, 
kunnen niet. Als ik twijfel of vragen heb, wend ik mij tot mijn 
functionele chef.

4.4. Ook op sociale media gedraag ik mij steeds als een integer 
ambtenaar. Ik ben eerlijk, geloofwaardig en professioneel, 
respecteer de privacyregels, de auteursrechten en het 
beroepsgeheim.

4.5  Als  de pers mij contacteert met betrekking tot mijn werk bij 
de FOD Financiën, neem ik altijd onmiddellijk contact op met 
de woordvoerder van de FOD Financiën en verwittig ook mijn 
functionele chef. 

 
 Het is aan de woordvoerder - eventueel in samenspraak met de 

Voorzitter van het Directiecomité of met het Kabinet van de Minister 
of, desgevallend, met de Staatssecretaris - om te beslissen wie 
de pers namens de FOD Financiën te woord zal staan. Dit geldt 
niet voor de medewerkers van de FOD Financiën die bij een 
andere overheidsdienst of beleidscel gedetacheerd zijn of voor de 
vakorganisaties die uit naam van hun organisatie de pers te woord 
mogen staan. 

4.6. Onverminderd de richtlijnen over de cumulatiemachtigingen (zie 
verder punt 12) kan ik artikels of boeken publiceren, voordrachten 
houden, enz… maar steeds met respect voor het loyaliteitsprincipe 
en het beroepsgeheim.
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5.1. Als medewerker van de FOD Financiën leef ik mijn beroepsgeheim strikt 
na zoals door de wet of andere reglementaire bepalingen is vastgelegd. 

 Ik heb immers de plicht om vertrouwelijke informatie geheim te hou-
den voor iedereen die niet bevoegd is om er kennis van te nemen. 
Die geheimhouding geldt onder meer voor informatie over:
● de veiligheid van het land
● de bescherming van de openbare orde
● de financiële belangen
● het voorkomen en bestraffen van strafbare feiten
● het medisch geheim
● de rechten en de vrijheden van de burger
● de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
● fiscale, sociale of andere gegevens uit de persoonlijke levenssfeer van 

collega’s of burgers waarover ik beroepsmatig kennis heb gekregen
● vertrouwelijke commerciële, industriële of intellectuele gegevens
● de voorbereiding van beslissingen en regelgeving zolang er nog 

geen eindbeslissing is genomen.

5.2. Vertrouwelijke informatie beheer ik veilig en zorgvuldig, zodanig dat perso-
nen die hiervoor niet gemachtigd zijn er geen kennis van kunnen nemen. 

5.3. Aangezien iedereen erop moet kunnen vertrouwen dat de informatie 
bij de FOD Financiën in goede handen is en niet wordt misbruikt, hou 
ik mij aan de volgende regels:

● ik ga steeds zorgvuldig en correct om met de informatie waarover ik 
beschik.

● ik raadpleeg de door de administratie verzamelde informatie (op 
papier of in welke vorm dan ook) alleen in het wettelijk kader van 
mijn opdracht en als die opdracht dit specifiek rechtvaardigt.

● ik misbruik de informatie waarvan ik kennis heb bij de uitoefening 
van mijn functie op geen enkele manier.

● ik geef de informatie alleen door in de gevallen bepaald bij de wet 
en aan de personen of instellingen die daartoe zijn gemachtigd.

5.4. Als functionele chef houdt dit voor mij in dat ik: 
● erop toezie dat mijn medewerkers de verplichting van het 

beroepsgeheim en de gevolgen van de niet-naleving ervan, zowel 
op tuchtrechtelijk als op strafrechtelijk vlak kennen

● zonder voorbehoud, de niet-naleving van de verplichting van het 
beroepsgeheim bestraf door middel van de daartoe bestemde 
procedures (bijvoorbeeld de tuchtprocedure zoals bepaald in 
het Statuut van het Rijkspersoneel of de bepalingen van de 
Arbeidsovereenkomstenwet die ter zake van toepassing zijn en/of 
het indienen van een klacht bij de procureur des Konings)

● regelmatig mijn medewerkers herinner aan deze verplichtingen en 
hen steeds de nodige informatie ter beschikking stel.
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6.1. Ik sta er borg voor dat de taken die ik uitvoer van hoge kwaliteit 
zijn. Ik zie het dan ook als mijn plicht om op de hoogte te blijven 
van de recente ontwikkelingen in de technische materies die 
verband houden met mijn functie. Ik deel de opgedane kennis 
en ervaring met de andere medewerkers van mijn dienst, van 
andere algemene administraties en stafdiensten en van andere 
overheidsdiensten.

6.2. Met de middelen en infrastructuur die de FOD Financiën mij ter 
beschikking stelt, ga ik verantwoord en zorgvuldig om. Ik gebruik 
die niet voor privédoeleinden en maak geen onnodige kosten.

6.3. Als functionele chef zal ik mijn medewerkers erop wijzen 
kostenbesparend, economisch verantwoord en milieubewust om te 
gaan met de middelen van de FOD Financiën. 

6.4. Voor het privégebruik van elektronische middelen zoals pc, 
internet, intranet, e-mail, gsm en alle andere elektronische 
communicatiemiddelen die mij door de FOD Financiën ter 
beschikking worden gesteld, eerbiedig ik de “Deontologische ICT-
code” van de FOD Financiën. 

6.5. Ik leef de bepalingen over de variabele arbeidstijd nauwgezet na en 
ga verantwoord om met de werktijd. Ik onthoud mij ervan de dienst 
te benadelen door mij moedwillig te onttrekken aan het werk of 
onwettig afwezig te zijn.

6.6. Ik eerbiedig de richtlijnen die zijn bepaald binnen het preventief 
alcohol- en drugsbeleid. Zo is het verboden alcoholhoudende drank 
te gebruiken tijdens het werk, tenzij in toegelaten omstandigheden. 
Het is ook verboden drugs te gebruiken of onder invloed ervan te 
zijn tijdens het werk.

6.7. Ik leef het rookverbod op de werkplaats na.
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7.1. Bij het uitoefenen van mijn functie verstrek ik een kwaliteitsvolle  
dienstverlening door beschikbaar, luisterbereid en gemakkelijk 
aanspreekbaar te zijn voor wie op mijn kennis of diensten een 
beroep wil doen. 

7.2. Als ik een verbintenis opneem ten aanzien van een burger kom ik 
deze verbintenis of belofte na.  

7.3. Alle klachten van burgers en bedrijven neem ik ernstig, zal ik 
onderzoeken en er het gepaste gevolg aan geven. Indien ik niet bij 
machte of onbevoegd ben om dit te doen, verwijs ik onmiddellijk 
door naar collega’s of diensten die een antwoord kunnen geven of 
een oplossing kunnen bieden voor het gestelde probleem.

8.1. Als medewerker van de FOD Financiën houd ik mij bij de 
uitoefening van mijn functie aan de volgende gedragsregels:

● Ik vraag geen giften en neem er ook geen aan: noch in geld, 
noch in de vorm van een voordeel in natura.

● Ik beding of ontvang geen kortingen van bedrijven waarmee ik uit 
hoofde van mijn werk contacten onderhoud, noch voor mezelf, 
noch voor mijn privérelaties.

 De uitwisseling van symbolische geschenken van kleine waarde 
tussen personeelsleden onderling in de normale uitoefening van 
het ambt is wel toegelaten.

12  LEIDRAAD BIJ HET DEONTOLOGISCH KADER   



9.1. Als ik voor de uitoefening van mijn functie congressen, 
evenementen, recepties en maaltijden moet bijwonen of 
bezoekers moet begeleiden, ben ik mij bewust van mijn rol en 
verantwoordelijkheid als personeelslid of medewerker van de FOD 
Financiën. 

9.2.  Om mijn onafhankelijkheid te waarborgen,

● oordeel ik in eerste instantie zelf of deze aangelegenheid 
relevant en functioneel is

● vraag ik mij af of dit in het belang is van mijn dienst of de FOD 
Financiën

● bespreek ik dit met mijn functionele chef en vraag ik zijn 
toestemming

● stel ik, met respect voor de bescherming van de auteursrechten, 
de bij die gelegenheid ontvangen documentatie ter beschikking 
van de FOD Financiën en deel ik die met de geïnteresseerde 
collega’s

● wijs ik geschenken, uitnodigingen voor congressen, 
evenementen, maaltijden en recepties op kosten van derden af 
met wie ik besprekingen of onderhandelingen voer in het kader 
van een controleonderzoek of van een overheidsopdracht. 

10.1. Ik oefen mijn ambt onpartijdig en objectief uit zonder persoonlijke 
belangen of belangen van privérelaties voorop te stellen of mij in 
een situatie te plaatsen waarin ik mijzelf of een tussenpersoon een 
persoonlijk voordeel verschaf.

10.2. Ik plaats mij dus niet in een toestand van belangenconflict en 
laat er mij ook niet in plaatsen. Een belangenconflict is een 
toestand waarin ik door een eigen actie of via een tussenpersoon 
een persoonlijk voordeel geniet dat van die aard is dat het 
de onpartijdige en objectieve uitoefening van mijn ambt kan 
beïnvloeden of een gewettigde argwaan van invloed kan wekken.

 Dat kan zijn:

● elke onbezoldigde activiteit die ik uitoefen
● elke bezoldigde activiteit die ik uitoefen terwijl ik voltijds afwezig 

ben (verlof, disponibiliteit, non-activiteit,…)
● elke situatie waardoor de indruk zou kunnen ontstaan dat ik een 

persoonlijk voordeel heb bij een niet-correcte uitoefening van 
mijn ambt

● elke bezoldigde of onbezoldigde activiteit uitgeoefend door een 
tussenpersoon (echtgenoot, partner, ouder, kind,…).
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 Ik leef bijgevolg de volgende regels na:

● ik breng mijn functionele chef op de hoogte wanneer persoonlijke 
belangen of belangen van privérelaties kunnen meespelen bij 
het uitoefenen van mijn functie (bvb. ingeval van financiële of 
familiale belangen).

● ik vermijd of voorkom de schijn van een mogelijk 
belangenconflict door dergelijke werkzaamheden en zelfs de 
voorbereiding ervan niet zelf uit te voeren.

● ik stel mijn functionele chef of desgevallend, een hogere 
hiërarchische meerdere in kennis als de morele druk (zoals bij 
intimidatie of dreigementen) voor mij te groot wordt om bepaalde 
handelingen te stellen en ik mijn onafhankelijkheid dreig te 
verliezen.

10.3. Aangezien ik er zelf over moet waken dat ik mij niet in een toestand 
van een belangenconflict zou kunnen bevinden,

● kan ik bij twijfel hierover advies vragen aan de Voorzitter van 
het Directiecomité. Ik dien die vraag om advies in bij de “Cel 
Cumulaties” van de stafdienst Personeel en Organisatie, 
eventueel elektronisch op het e-mailadres: po@minfin.fed.be. Het 
advies zal mij binnen de maand schriftelijk worden medegedeeld.

● breng ik daarenboven in geval van een mogelijk belangenconflict 
mijn functionele chef onmiddellijk op de hoogte die de passende 
maatregelen neemt om het belangenconflict te voorkomen en die 
de voornoemde “Cel Cumulaties” in kennis stelt.

10.4. Ik ben er mij van bewust dat bij een negatief advies of als er 
geoordeeld wordt dat er inderdaad een belangenconflict bestaat:

● de passende maatregelen zullen worden genomen om een einde 
te stellen aan het belangenconflict als het wordt veroorzaakt door 
een tussenpersoon

● een tuchtprocedure kan worden opgestart als ik als statutair 
ambtenaar de activiteit toch zou uitoefenen

●  de passende maatregelen - zoals bepaald door het arbeidsrecht - 
zullen worden genomen om een einde te stellen aan het 
belangenconflict als ik een contractueel medewerker ben.

Als functionele chef is het mijn taak er op toe te zien dat de eventuele 
voorwaarden die in het advies opgesomd worden nauwgezet nageleefd 
worden.
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11.1. Artikel 10, §1 van de wet van 24 december 1993 over de
overheidsopdrachten stelt dat ambtenaren, openbare gezags-
dragers, natuurlijke of rechtspersonen belast met een openbare 
dienst, niet rechtstreeks of onrechtstreeks mogen tussenkomen 
bij de gunning van een overheidsopdracht en het toezicht op de 
uitvoering ervan zodra ze persoonlijk of via een tussenpersoon, 
belangen hebben in één van de inschrijvende ondernemingen.

 Als ik mij in een toestand bevind van belangenvermenging met
betrekking tot een overheidsopdracht mag ik bijgevolg niet 
tussenkomen bij de gunning van een overheidsopdracht en/of het 
toezicht op de uitvoering ervan.

 Aan dit algemeen principe wordt specifiek invulling gegeven door 
twee onweerlegbare vermoedens van belangenvermenging die 
aanleiding geven tot een wrakingsplicht:

● bloed- of aanverwantschap;
● eigendom, mede-eigendom, het optreden als werkend 

vennoot of de directie- of beheersbevoegdheid van een van de 
kandidaten of inschrijvers van de overheidsopdracht.

 
 Als ik zelf rechtstreeks of onrechtstreeks een of meer aandelen of 

deelbewijzen bezit van een van de inschrijvende ondernemingen 
ben ik verplicht dat aan mijn functionele chef te melden.

 Als ik mij in een van de bovenstaande toestanden bevind en ik 
word belast met de gunning van een overheidsopdracht en/of het 
toezicht op de uitvoering ervan moet ik mijzelf wraken. Dat houdt in 
dat ik niet meer bij het dossier mag worden betrokken en dat mijn 
functionele chef een andere collega aanstelt om het dossier verder 
te behandelen.

11.2. Als ik word belast met de gunning van overheidsopdrachten en/of 
het toezicht op de uitvoering ervan moet ik schriftelijk verklaren dat 
ik kennis heb genomen van artikel 10 van de wet van 24 december 
1993 over de overheidsopdrachten of iedere gelijkaardige bepaling 
die dit artikel zal komen te vervangen.

 
 Bovendien moet ik een schriftelijke verklaring afleggen voor elke 

individuele overheidsopdracht als ik denk mij in een mogelijke 
toestand van belangenvermenging te bevinden.
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 Als ik alleen uitvoerende taken verricht die geen 
beoordelingsbevoegdheid of kennisname van vertrouwelijke 
gegevens inhouden, moet ik geen schriftelijke verklaring doen.

 Ik laat de verklaringen door mijn functionele chef viseren en bij mijn 
persoonlijk dossier voegen.

 De modellen van deze verklaringen zijn ter beschikking op de 
intranetsite van de stafdienst Logistiek.

11.3. Als ik als verantwoordelijke van de aanbestedende overheid 
optreed, stel ik deze “Leidraad bij het deontologisch kader” en de 
omzendbrief nr. 573 over het deontologisch kader ter beschikking 
van de kandidaten en inschrijvers van overheidsopdrachten. 

 
 Deze kennisgeving, die schriftelijk, elektronisch of via een website 

kan gebeuren, heeft tot doel te herinneren aan het verbod om de 
betrokken medewerkers ieder voordeel van welke aard ook, iedere 
schenking of beloning te verlenen of te beloven.
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12.1. Als ambtenaar of als (statutair) stagiair ben ik me ervan bewust dat 
ik buiten mijn ambt, geen enkel op welke wijze dan ook bezoldigd 
ambt mag uitoefenen tenzij ik een machtiging tot cumulatie heb 
bekomen.

 
 Als ik buiten mijn ambt een bezoldigde activiteit wil uitoefenen, 

dien ik een cumulatieaanvraag in bij de “Cel Cumulaties” van de 
Stafdienst Personeel en Organisatie. De aanvraag kan elektronisch 
gebeuren op het e-mailadres: po@minfin.fed.be.  

 
 De aanvraag wordt door de “Cel Cumulaties” via de bevoegde 

Business Partner voor advies voorgelegd aan mijn functionele chef. 
De “Cel Cumulaties” stelt mijn hiërarchie en mijzelf in kennis van de 
beslissing.

12.2. Als functionele chef zie ik erop toe dat de eventuele voorwaarden 
die in de beslissing opgesomd worden nauwgezet nageleefd 
worden.

 
12.3. Ik ben me ervan bewust dat bij de FOD Financiën de toestemming 

voor cumulatiemachtiging bijzonder kritisch wordt onderzocht voor 
de volgende activiteiten:

● belastingconsulent en boekhouder
● verzekeringsmakelaar/verzekeringsagent
● makelaar in onroerende goederen
● landmeter-expert/schatter van roerende of onroerende goederen
● exploitatie van een drankgelegenheid
● activiteit in een gelegenheid waar alcoholische dranken worden 

geschonken en eten wordt geserveerd als er contact is met het 
publiek

● verkoop van alcoholische dranken
● activiteiten waarbij de waardigheid van het ambt in het gedrang 

komt.

12.4. Ik geef er mij bovendien rekenschap van dat aan de meeste 
machtigingen tot cumulatie voorwaarden zijn verbonden:
 
● ik leef de bepalingen opgenomen in het Statuut van het 

Rijkspersoneel en van het deontologisch kader van 17 augustus 
2007 stipt na

● ik oefen de activiteit uit buiten de uren waarop ik mijn dienst 
vervul

● de activiteit blijft bijkomstig ten overstaan van mijn uitgeoefend 
ambt
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● ik oefen de activiteit uit met inachtneming van de wetten en 
reglementen die de uitoefening van die activiteit regelen

● ik leef de bijzondere bepalingen inzake onverenigbaarheid 
na als ik een verlof of een afwezigheid geniet die dergelijke 
voorwaarden bepalen (bvb. verbod om een bezoldigde activiteit 
uit te oefenen tijdens het verlof of de afwezigheid)

●  ik behandel geen enkel fiscaal of administratief dossier van een 
belastingplichtige die betrokken is bij mijn nevenactiviteit

●  ik wend op geen enkele wijze mijn functie of werkzaamheid bij de 
FOD Financiën aan om mijn zelfstandige activiteit te ontplooien 
en/of in stand te houden

●  ik maak geen gebruik van de informatica-apparatuur van de FOD 
Financiën voor mijn nevenactiviteit

●  ik verbind er mij toe om de informatie en data waarover ik 
beschik uit hoofde van mijn ambt niet te gebruiken 

●  als ik les geef of meewerk aan voordrachten, seminaries, 
conferenties of publicaties: 

- houd ik mij aan de theoretische aspecten van de onderwezen 
leerstof of van het te bespreken onderwerp

- verbind ik mij ertoe om, ingeval er aan de deelnemers 
documenten, cursussen of syllabi worden uitgedeeld of ter 
beschikking worden gesteld, al dan niet tegen betaling, geen 
enkele tekst te verspreiden voor de officiële publicatie van 
deze teksten door de FOD Financiën

- mag ik mij in geen geval laten bijstaan door medewerkers - 
behoudens machtiging - die behoren tot de FOD Financiën

- verbind ik mij ertoe om de informatie waarover ik beschik op 
gepaste wijze te gebruiken en het vertrouwelijk karakter van 
die informatie te respecteren

- als mijn standpunt afwijkt van het officiële standpunt van de 
FOD Financiën vermeld ik dat dit ten persoonlijke titel is en op 
eigen verantwoordelijkheid gebeurt

- ben ik bereid om in het kader van kennisoverdracht deze 
opleiding ook intern voor de medewerkers van de FOD 
Financiën te geven.

12.5. Voor verschillende activiteiten kunnen er bovendien per algemene 
administratie/stafdienst bijkomende voorwaarden worden opgelegd.
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