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Als wij een samenleving bepleiten waar gelijkheid, rechtvaardigheid en inclusie centraal staan, 

dan willen en moeten wij dat in de eerste plaats ook zelf uitdragen. LEVL vzw wil daarom een 

voorbeeldrol opnemen op vlak van integer en deontologisch handelen. Deze deontologische 

code omvat een handelingskader voor iedereen actief in onze organisatie. 

 

Deze deontologische code vormt een belangrijk handelingskader binnen onze organisatie, en 

reflecteert waar wij voor staan. Wij vragen daarom aan iedereen actief in de organisatie – leden 

van de Algemene Vergadering (AV), leden van het Bestuursorgaan (RVB), personeelsleden, 

stagiairs en vrijwilligers – om deze code niet alleen door te nemen en te ondertekenen, maar 

ook om ze zich eigen te maken, naar best vermogen toe te passen en waar mogelijk uit te 

dragen. Elk van ons is immers ambassadeur van en verantwoordelijk voor onze organisatie.  

 

Bij zware of herhaaldelijke inbreuken op de code kan bestuur en/of directie overgaan tot het 

treffen van sancties, zoals voorzien in het arbeidsreglement, vrijwilligersbeleid, statuten, 

benoemings- en huishoudelijk reglement. Deze sancties zijn proportioneel en gedifferentieerd 

en kunnen gaan van een waarschuwing, een gesprek met formele verontschuldigingen, 

vorming, schorsing of ontslag. Om deze reden wordt deze code toegevoegd als bijlage bij het 

arbeidsreglement, word ze toegevoegd als verkorte bijlage bij het vrijwilligerscontract en wordt 

zij voorgelegd aan alle leden ter ondertekening. 

 

Deze code bevat vijf grote blokken. We starten met een concretisering van de richtlijnen die 

voortvloeien uit onze missie en een handelingskader voor integer handelen. Vervolgens gaan 

we dieper in op de gedragscode die we verwachten inzake non-discriminatie.  We sluiten af met 

principes van goed bestuur en de afspraken waartoe bestuurders zich engageren.  

 

 

Naam:                 Handtekening:  

Datum: 

 

Gelieve elke bladzijde van een paraaf te voorzien. 
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1. In alles wat we doen zetten we onze gezamenlijke missie en de belangen en 

perspectieven van personen met een migratieachtergrond centraal.  

 

Onze basismissie - het bevorderen van de participatie van personen met een migratieachtergrond - 

kunnen we enkel waarmaken als we deze ook zelf in de praktijk brengen. Daarom besteden we 

voortdurend aandacht aan het creëren van omgevingen die veilig en participatief zijn, in het bijzonder  

voor personen met migratieachtergrond. In concreto vragen we iedereen actief in onze 

netwerkorganisatie om te handelen naar volgende principes:  

• We stellen steeds het perspectief en de belangen van personen met migratieachtergrond centraal 

in ons handelen en onze besluitvorming. .Binnen het kader van onze waarden, normen en missie, 

zien we een diversiteit aan meningen, ervaringen en invalshoeken als een meerwaarde. We 

creëren ruimte om deze diversiteit aan bod te laten komen en komen via een constructieve, 

verbindende dialoog tot een gedragen eindresultaat.   

• We creëren samen een sfeer waarin mensen – en in het bijzonder personen met een 

migratieachtergrond – zich veilig voelen om hun ervaringen, meningen en gevoelens te delen. Dat 

impliceert dat er in de eerste plaats actief wordt geluisterd, en dat we geweldloos en verbindend 

communiceren. 

• We vertrekken steeds vanuit de meerwaarde van (super-)diversiteit voor de samenleving en gaan 

hier op een open en respectvolle manier mee om. We erkennen, waarderen en stimuleren mensen 

in de positieve beleving van hun meervoudige identiteit en reduceren hen niet tot één 

identiteitsaspect. We handelen met het oog op het groeien en versterken van actief burgerschap 

voor personen met een migratieachtergrond in de samenleving. We werken participatief en 

bewaken dat personen met een migratieachtergrond steeds in alle processen worden betrokken 

en versterkt. We bevorderen hun eigenaarschap over de werking, resultaten en eindproducten van 

onze organisatie. 

• We zijn ons bewust van ons eigen referentiekader: waarden, normen en religieuze en/of 

ideologische overtuigingen. We letten erop dat die ons niet hinderen in de open en onbevangen 

omgang met anderen en in de uitvoering van taken. We respecteren dat anderen ook datzelfde 

recht hebben op hun eigen referentiekader, zolang deze niet aanzetten tot discriminatie en haat. 

We respecteren anderen in hun autonomie, keuzevrijheid en verantwoordelijkheid.  

• Als individuen verbonden aan deze organisatie doen we aan zelfreflectie over onze eigen 

individuele positie op de kruising van verschillende identiteitsassen (origine, sekse, gender, 

seksuele oriëntatie, sociale afkomst, verblijfsstatus, leeftijd, levensbeschouwelijke overtuiging, 

gezondheidssituatie, gezinssituatie …) en van de wijze waarop die onze maatschappelijke positie 

mee bepalen. We inspireren anderen om hetzelfde te doen.  
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2. We hanteren principes van integer handelen   

 

Integer handelen draait om veel meer dan het louter naar de letter naleven van de geschreven regels 

uit reglementen. Het gaat in de eerste plaats om een manier van handelen die oprecht, eerlijk en 

betrouwbaar is en de basis legt voor een constructieve samenwerking. 

We vragen iedereen die actief is in onze netwerkorganisatie om te handelen naar volgende 

deontologische afspraken: 

 

• We behandelen collega-bestuurders, medewerkers, vrijwilligers, partners en derden steeds met het 

nodige respect. We vertrekken vanuit een positieve benadering in onze beoordeling en aanpak van 

onze eigen en andermans activiteiten. We erkennen de eigenheid en de waardigheid van de ander, 
zowel intern als extern. Openheid en professionaliteit komen steeds op de eerste plaats. 

• We gaan verantwoord om met vertrouwelijke informatie en geheimhoudingsplicht, alsook met 

privacygevoelige informatie.  

• We garanderen anonimiteit en discretie indien betrokkenen hierom vragen of wanneer het gaat 

om persoonlijke en gevoelige informatie.  

• In de interactie met doelgroep en partners dragen we steeds bij aan een klimaat van 

gelijkwaardigheid, openheid en inclusie. We zijn alert voor interne en externe machtsdynamieken 

en in- en uitsluitingsmechanismen, benoemen ze en maken ze bespreekbaar.  

• We gaan actief op zoek naar inhoud gedreven samenwerking met anderen, binnen en buiten de 

organisatie. We hebben daarbij oog voor gemeenschappelijke doelen en gelijkwaardige 

partnerschappen. We delen bewust onze kennis met collega’s, bestuurders, actoren en partners 

uit ons netwerk. De samenwerking komt steeds het belang van de doelgroep ten goede. 

Samenwerkingen met organisaties die ingaan tegen de belangen van personen met 

migratieachtergrond zijn uitgesloten .  

• We streven naar authenticiteit en congruentie tussen ons denken, spreken en handelen. Dit 

impliceert onder andere dat we zowel intern als extern onze gedachten, meningen en 

bezorgdheden uiten, ook als dat moeilijk is. We doen dat in de eerste plaats vanuit onze eigen 

positie, kennis en ervaringen. We erkennen dat dit onze eigen kijk is en anderen er een andere kijk 

kunnen op nahouden. 

• Via een transparante, open en integere houding en communicatie dragen we bij aan wederzijds 

vertrouwen en aan onderlinge verbondenheid. We houden er geen dubbele agenda op na.  

• We brengen boodschappen op een heldere en respectvolle manier over, aangepast aan de 

context en ontvanger. 

• Elk van ons heeft spreekrecht: het recht om de eigen mening te formuleren en een standpunt te 

verdedigen tijdens de interne vergaderingen. Tegelijk hebben we ook een spreekplicht die inhoudt 

dat we bij het vaststellen van een ernstige onregelmatigheid, ernstige nalatigheid, misbruik en/of 

inbreuken op de wet betrokkenen en/of leidinggevenden op de hoogte brengen. Als personeelslid 

worden de verantwoordelijke collega’s op de hoogte gebracht en als lid of bestuurder de directie 

en of voorzitter.  

• We doen niet aan en gaan niet in op manipulatie, omkoping of machtsvertoon. 
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• We handelen zorgvuldig en vertrekken vanuit kostenbewustzijn omdat we grotendeels werken 

met publieke middelen 

• Personeelsleden en stagiairs die een prestatie verrichten (vb. een vorming extern geven, lezing,…) 

en hiervoor een financiële vergoeding ontvangen dienen deze over te maken aan de vzw. Een 

kleine bedanking of relatiegeschenk (bloemen, chocolade,….) ontvangen ter persoonlijke titel kan 

mits melding aan de leidinggevende. 

• We stellen ons in onze job of bij de uitoefening van ons mandaat partijpolitiek neutraal op ten 

aanzien van alle democratische partijen, met uitzondering van politieke partijen waarvan het 

programma indruist tegen de mensenrechten en non-discriminatiebeginselen   

 

3. Elk van ons draagt bij tot de voorbeeldrol die het LEVL te vervullen heeft op vlak 

van inclusie en non-discriminatie 

 

Non-discriminatie en antiracisme zijn kernwaarden voor onze organisatie.  Daarom verwachten we 

exemplarisch en onberispelijk gedrag op dat vlak. 

Elke vorm van discriminatie is verboden op basis van beschermde identiteitscriteria zoals zogenaamd 

ras, huidskleur, nationaliteit, afkomst, nationale of etnische afstamming, geloof of levensbeschouwing, 

taal, gender, vermogen, handicap, gezondheidstoestand, seksuele geaardheid en genderbeleving, 

leeftijd, syndicale of politieke overtuiging, geboorte, sociale afkomst. Of het nu gaat om directe of 

indirecte discriminatie, opdracht geven tot discriminatie, intimidatie of pesterijen, of het verspreiden 

van denkbeelden gegrond op rassenhaat en negationisme, of behoren tot een vereniging die deze 

propageert, Redelijke aanpassingen, positieve acties en safe spaces zijn geen discriminatie, maar wel 

noodzakelijk om te komen tot volwaardige participatie, feitelijke gelijkheid, veiligheid en 

empowerment.   

Niet tolereerbaar is voor ons niet enkel wat juridisch verboden is. Vele uitingen van discriminatie en 

racisme zijn immers niet strafbaar bij wet. Elke vorm van grensoverschrijdend gedrag ontoelaatbaar. 

Dat is elk gedrag dat iemands waardigheid aantast door een vijandige, beledigende en vernederende 

omgeving te creëren.  

Omdat discriminerend en grensoverschrijdend gedrag niet altijd objectief en/ of juridisch vast te 

stellen zijn, is het belangrijk de subjectieve beleving van de melder als maatstaf te nemen. Indien deze 

een situatie als problematisch ervaart, dient deze ervaring ernstig genomen te worden. Wat telt is de 

impact van het gedrag op de melder, niet de intentie van de persoon die het discriminerende of 

grensoverschrijdende gedrag stelde.  

Concreet vragen we aan elkeen actief binnen de organisatie om te handelen volgens volgende 

afspraken: 

• Alle betrokkenen gedragen zich tegenover elkaar en derden conform bovenstaande waarden en 

normen van non-discriminatie en antiracisme. We wijzen elkaar erop wanneer hiervan afgeweken 

wordt. 

 

https://www.unia.be/nl/discriminatiegronden/seksuele-geaardheid
https://www.unia.be/nl/discriminatiegronden/leeftijd
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• Alle betrokkenen hebben respect voor elkaar en voor anderen, zonder onderscheid op grond van 

de hogervermelde discriminatiegronden.  

• We onthouden ons van handelingen, uitlatingen of grappen (hetzij mondeling, schriftelijk, per e-

mail, op sociale media of op andere wijze), die vijandig, bedreigend, kwetsend, vernederend of 

discriminerend kunnen zijn voor anderen.  

• We bouwen samen aan een omgeving en een klimaat waar geen plaats is voor discriminatie, 

grensoverschrijdende uitlatingen en gedragingen en waar benadeelden en slachtoffers zich veilig 

voelen om grenzen aan te geven en overtredingen hiervan te melden, rechtstreeks of via een 

vertrouwenspersoon. 

• We stimuleren getuigen om grenzen aan te geven en overtredingen van deze grenzen te melden – 

rechtstreeks of via een vertrouwenspersoon - en zorgen dat slachtoffers niet aan hun lot worden 

overgelaten.  

• We geloven dat mensen hun gedrag en attitudes kunnen bijstellen en groeien in antiracisme. De 

organisatie voorziet daarom in vorming om dit te faciliteren. Sancties zijn voor ons een 

noodzakelijk sluitstuk.  

• Respect en integriteit zijn essentieel. We engageren ons om deze waarden uit te dragen en te 

implementeren in ons gedrag en onze werking, zowel binnen de organisatie als erbuiten, inclusief 

in onze directe omgeving en op sociale media. 

• We verwachten van alle betrokkenen een actieve anti-discriminatie- en antiracistische houding en 

naar eigen draagkracht te reageren wanneer ze getuige zijn van racisme of discriminatie. Dit kan 

bijvoorbeeld betekenen dat we: 

o uitspraken of gedrag mondeling of schriftelijk afkeuren, 

o het opnemen voor het slachtoffer,  

o eerste hulp bieden en waar mogelijk doorverwijzen 

o rapporteren of melden indien het gaat om juridisch vervolgbare feiten, 

o bereid zijn om op te treden als getuige in het geval het slachtoffer verdere stappen wil 

ondernemen.  

o sociale media uitspraken of beeldmateriaal die aanzetten tot haat, rapporteren opdat ze 

kunnen worden verwijderd 

• Aan alle derden (partners, externe dienstverleners, …) wordt gevraagd de bovenstaande non-

discriminatiecode van de organisatie te respecteren. Bestuurders en directie tolereren geen 

discriminerend of grensoverschrijdend gedrag en uitingen. Ze treden proactief en reactief op waar 

nodig.  

• Bij het maken van afspraken, de verdeling van taken, de planning en organisatie van personeels- 

of bestuursvergaderingen en -evenementen, ... houden we rekening met de eigenheid en 

diversiteit van alle personeelsleden, bestuurders en vrijwilligers, zonder dat hierdoor de goede 

werking van de organisatie in het gedrang komt.  

• Alle betrokkenen kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon binnen het personeel of bij de 

vertrouwenspersoon binnen het bestuur met vragen over, twijfel bij of voor meldingen van 

overtreding inzake bovenstaande richtlijnen rond discriminatie en grensoverschrijdende uitingen 

en gedrag.  
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4. De organisatie hanteert principes van goed bestuur 

 

We zijn ons bewust van onze belangrijke maatschappelijke opdracht en van het feit dat we 

grotendeels werken met overheidsmiddelen. We dragen volgende principes van goed bestuur hoog in 

het vaandel – deze gelden voor zowel de leden van de AV als de leden van het Bestuursorgaan, tenzij 

anders vermeld:  

• De organen functioneren in een kader van wederzijdse controle en evenwicht; de bestuursorganen 

leggen verantwoording af aan elkaar: het principe van checks & balances staat hierbij centraal; de 

bestuursorganen werken transparant en houden elkaar in voldoende mate op de hoogte van hun 

beslissingen  

• Beide organen werken collegiaal aan besluitvoorbereiding, besluitvorming en besluitopvolging. 

De beraadslaging steunt op een uitwisseling van diverse standpunten en een gedeelde analyse. De 

besluitvorming streeft zoveel mogelijk naar consensus. In het kader van de 

bestuursaansprakelijkheid kan elke bestuurder steeds een minderheidsstandpunt laten acteren 

en motiveren in het verslag. Genomen beslissingen worden echter collegiaal uitgedragen. 

Bestuurders onthouden zich van publieke commentaren op de werking van het bestuur en de 

werking van de organisatie 

• De mandaten zijn onbezoldigd en beperkt in de tijd. De termijnen van de mandaten zijn 

vastgelegd in het benoemingsreglement. 

• In het kader van transparantie en om belangenvermenging tegen te gaan wordt er een overzicht 

bijgehouden van alle mandaten van de bestuurders. Indien leden tijdens hun bestuursmandaat 

alsnog bijkomende politieke en of bestuursmandaten opnemen, melden ze dat zo snel mogelijk 

aan voorzitter en directie.  Men is zich bewust dat dit een impact kan hebben op de continuering 

van het uitoefenen van het bestuursmandaat. 

• Betaalde diensten leveren of contracten sluiten met de participatieorganisatie is onverenigbaar 

met een mandaat als bestuurder.   

• Bij interne conflicten neemt de voorzitter het initiatief om problemen onder bestuurders en AV-

leden en of directie en/of personeel te bespreken en tot een oplossing te brengen. Indien de 

voorzitter zelf betrokken is, neemt de ondervoorzitter initiatief.  Indien gewenst kan de voorzitter 

of het bestuur een extern bemiddelaar aanstellen.  

• Het bestuur voert haar controlerende, adviserende, strategische en werkgeversrol op een 

professionele, constructief-kritische en onafhankelijke wijze uit en waarborgt de inhoudelijke 

integriteit en onafhankelijkheid van de organisatie. 

• De organisatie ambieert een voorbeeldrol op het vlak van inclusie en diversiteit. Het bestuur 

bewaakt dat adviezen en aanbevelingen van de organisatie naar overheden en actoren inzake 

inclusieve werking en personeelsbeleid, ook consequent worden toegepast in de eigen 

organisatie. 
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5. De leden van het bestuursorgaan en van de AV dragen bij aan het algemene 

belang en de goede werking van organisatie en bestuursorganen 

 

De leden van het bestuursorgaan en de AV engageren zich hiertoe vanuit hun eigen competenties en 

kennis van zaken en houdt zich daarbij aan een aantal afspraken. We verwachten van beiden het 

volgende:  

• Alle leden van het bestuur en de algemene vergadering behartigen de continuïteit en het 

algemeen belang van de organisatie zoals bepaald in de statuten en brengen het bestaan van de 

organisatie op geen enkel moment in het gedrang.  

• We verwachten dat ze kennis hebben van de werking en de bevoegdheden van het bestuur, en dit 

ook toepassen, controleren en respecteren. Deze worden geregeld door een aantal wettelijke, 

reglementaire en statutaire bepalingen en door het intern (huishoudelijk) reglement.  

• Ze tonen motivatie en betrokkenheid. Ze spannen zich in om de vergaderingen bij te wonen met 

een actieve inbreng; ze zetten zich in om kennis te verzamelen die nuttig kan zijn voor de werking 

van het bestuur. Bestuurders zorgen ervoor voldoende beschikbaar en aanwezig te zijn en de 

vergaderingen voor te bereiden.  Ze lezen de agenda en documenten die worden ter beschikking 

gesteld voor, tijdens en na de vergadering van het bestuur. Ze geven eventuele opmerkingen tijdig 

door.  

• Het mandaat als bestuurslid van LEVL vzw is onverenigbaar met een bezoldigd uitvoerend 

politiek mandaat op lokaal, regionaal of hoger niveau.  

Wie een zichtbare rol wil opnemen of opkomen bij de verkiezingen, signaleert dit vooraf aan de 

raad van bestuur. Men is zich bewust dat dit een impact kan hebben op de continuering van het 

uitoefenen van het bestuursmandaat. 

• In het kader van hun bestuurdersmandaat en vanuit hun specifieke competenties draagt men bij 

tot de verwezenlijking van de opdracht van de organisatie. Bestuurders en AV-leden nemen de 

taken die ze in hun hoedanigheid, als lid van het bestuur en de AV moet vervullen en deze die het 

bestuur moet vervullen, ter harte. Zij dienen daarbij niet enkel oog te hebben voor de formele 

uitvoering van hun taken, maar hebben evenzeer bijzondere aandacht voor het bevorderen van de 

uitbouw en de reputatie van de organisatie.  

• Allen nemen ze actief en op een positieve manier deel aan de werking van de het bestuur en de AV 

en dragen daarbij collegialiteit en dialoog hoog in het vaandel. Ze dragen bij tot de ontwikkeling 

en de verbetering van de dynamiek van het bestuur.  

• Allen waarborgen een volledige transparantie ten opzichte van alle betrokken collega-

bestuurders, de leden en de directie voor wat betreft informatieverstrekking, uitvoering van 

beslissingen en het nakomen van afspraken.  

• Allen waarborgen een volledige transparantie ten opzichte van alle personeelsleden voor wat 

betreft genomen beslissingen.  

• Bestuurders verbinden zich tot confidentialiteit met betrekking tot bestuursaangelegenheden. Er 

worden geen interne documenten of discussies met derden gedeeld, tenzij besproken en 

goedgekeurd binnen het bestuur.      

• Allen zien ze toe op de kwaliteit van de werking van het bestuur en aanvaarden dat de werking 

ervan en hun eigen bijdrage geëvalueerd kunnen worden.  



Deontologische code  
LEVL  vzw 

Goedgekeurd op de AV van 31/05/21 

8 
 

 

• Allen zijn zich bewust van de bijzondere missie, van het maatschappelijk belang en het publieke 

karakter van de organisatie. Ze handelen eerlijk en in goed vertrouwen in het belang van de 

organisatie en laten bij de besluitvorming geen persoonlijke motieven, vooroordelen of 

belangenconflicten spelen en laten geen persoonlijke belangen die enkel gelden voor de eigen 

persoon of organisatie die ze vertegenwoordigen, primeren.  

• Bestuurders en AV-leden melden eventuele belangenconflicten voor de start van de vergadering 

en verlaten deze bij de bespreking van het punt.  

• Men is waakzaam voor alle mogelijke vormen van machtsmisbruik, ook wanneer men blijft binnen 

de bevoegdheden maar deze inzet voor andere doeleinden dan waarvoor ontworpen.  

• Men onthoudt zich van elke vorm van nepotisme of favoritisme ten aanzien van andere leden van 

de bestuursorganen, partners en/of personeelsleden, leveranciers en dienstverleners.  

• Men waakt erover dat het recht op privacy van de betrokkenen in dossiers (en in het bijzonder 

personeelsdossiers) of het vertrouwelijk karakter van gegevens niet in het gedrang gebracht 

wordt.  

• Bestuurders en AV-leden streven naar een gelijkwaardige behandeling van alle shareholders 

(collega-bestuurders, leden, directie en personeel) zonder onderscheid.  

• Het bestuursorgaan en de AV erkennen het belang van de interne en externe stakeholders uit het 

netwerk en houden hiermee rekening bij de strategische beslissingen. Dit in de mate dat deze 

verenigbaar zijn met het algemeen belang van de netwerkorganisatie en haar missie.  


