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Deontologische code 
 

Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt (WeComV) 

Deontologische Code in verband met melding van belangen 

(goedgekeurd door het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt op 29 november 2022) 

De geloofwaardigheid van het WeComV hangt af van de mate waarin onafhankelijkheid, 

wetenschappelijke kwaliteit, doorzichtigheid en efficiëntie kan gewaarborgd worden bij de verlening 

van adviezen. 

Van de leden van het WeComV worden integriteit en respect van professioneel deontologische 

normen verwacht. De leden dienen hun adviezen te kunnen formuleren op een onafhankelijke basis 

en zonder enige externe beïnvloeding. 

Wettelijke basis 

Het MB van 29/8/2022 betreffende de werkwijze van het WeComV bepaalt in art. 7: “De leden van het 

WeComV mogen (1) niet behoren tot een orgaan dat of tot het personeel van een organisatie die 

financiële of professionele belangen heeft bij de adviezen en onderzoeken van het WeComV; (2) geen 

rechtstreeks belang hebben, hetzij persoonlijk, hetzij als gelastigde, of een persoonlijk en mogen geen 

rechtstreeks belang hebben van de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of een bloed- of 

aanverwant tot en met de tweede graad.”. 

Deze regel geldt eveneens voor deskundigen die deelnemen aan werkgroep vergaderingen ter 

voorbereiding van adviesverlening door het WeComV. In het geval zich wel een onverenigbaarheid zou 

voordoen met bovenstaande bepaling kunnen deskundigen enkel “gehoord” worden. Zij kunnen niet 

deelnemen aan de besluitvorming van het advies.  

Bepalingen 

1. De leden van het WeComV en van de werkgroepen houden zich aan de regels inzake deontologie 

overeenkomstig de deontologische code van het WeComV. 

2. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het melden van belangen die zijn/haar onafhankelijkheid in 

specifieke dossiers in het gedrang zou kunnen brengen (meldingsplicht). 

In dat geval stelt hij/zij de Voorzitter van het WeComV op de hoogte, hetzij rechtstreeks, hetzij via 

het WS. De melding gebeurt schriftelijk. 
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3. Belangen kunnen, onder andere, te maken hebben met financiële of familiale situaties, met 

intellectuele eigendom of met beroepsmatige activiteiten uitgevoerd ten gunste van een bedrijf, 

een belangengroep, een sector, de overheid. 

4. Art. 6 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat het Bureau beslist in welke mate en, in 

voorkomend geval, onder welke vorm het lid aan de behandeling, de discussie of de beraadslaging 

van het dossier kan deelnemen. 

  

5. Confidentialiteit  

In aansluiting met Art. 6 van het huishoudelijk reglement wordt van de leden van het WeComV en 

van de werkgroepen verwacht 

- dat zij geen inlichtingen verstrekken aan niet-leden of personen die geen deel uitmaken van het 

WeComV of van de werkgroep of van het Wetenschappelijk Secretariaat over de behandelde 

dossiers of de gevoerde debatten, 

- dat zij de werkdocumenten en de adviezen niet bekendmaken of duiden vooraleer deze zijn 

gevalideerd door het WeComV.  

6. Klachten 

Voor de afhandeling van klachten wordt verwezen naar Art. 6 van het huishoudelijk reglement. 

 

Goedgekeurd op 29 november 2022 

 

Plaats jouw handtekening in het vak dat van toepassing is 

Lid van het WeComV 
 
 
 
 

Extern lid van de werkgroep 

Voorzitter van het WeComV 
 
 
 
 

Ondervoorzitter van het WeComV 

 


