
 

 

Aan: 

Stad Oostende  
Algemene Ditrecteur  
Vindictivelaan 1 
8400 Oostende 
 
 
 
Betreft: inbreuk op de deontologische code voor lokale mandatarissen. 

16 mei 2021 

 
Geachte algemene directeur, 
Beste mevrouw Siegelinde Lacoere, 
 
Met enige verontwaardiging ben ik gehouden u een mogelijke inbreuk op de deontologische code voor lokale 

mandatarissen te melden. Ongeacht het mogelijke onderzoek, is reeds duidelijk, dat het raadslid door zijn 

openbare geruchtmaking  grote imagoschade hebben toegebracht aan de werking van de gemeenteraad 

Oostende.  

De feiten: 

Raadslid Wesley Deschuytter van de fractie Vlaams Belang verkondigt op de sociale media, met namen 

FACEBOOK te vinden onder de FB-Groep “Den Oparleur !”openbaar de onwaarheid. Hierbij gaat het om 

lasterlijke aantijgingen zoals in artikel 443 SW worden bepaald. Enerzijds verkondigt hij, dat er een klacht tegen 

mij als voorzitter van Pro-Actief Oostende maar evenmin als oostendenaar werden neergelegd, anderzijds 

suggereert deze  een mogelijke gerechtelijk onderzoek tegen mij als persoon.  

Ongeacht de waarheidsgehalte van deze uitspraken, stellen wij dat het raadslid deze openbare verkondiging 

hebben geplaats in zijn hoedanigheid als mandataris. Hij als mandataris van de gemeenteraad Oostende over 

informatiebronnen beschikt, die een niet mandataris niet heeft. Hij als mandataris gehouden is aan de 

geheimhouding omtrent het respect voor de privacy van de betrokkenen. Wij verwijzen hier naar  de 

deontologische code voor lokale mandatarissen artikel 22 en 24. Er bestaat immers een reden waarom de 

voorzitter van de gemeenteraad deze de geheime zitting uitroept indien de privacy moet worden gewaardeerd.   

De manier waarom door de mandataris openbaar worden gecommuniceerd ontbreekt de regels van fatsoen. Het 

raadslid verkondigt openbaar, onwaarheden en creëert de indruk te spreken in naam van de voltallige 

gemeenteraad. Inmiddels hebben verschillende raadsleden mij laten weten, dat raadslid  Wesley Deschuytter 

NIET in naam van de volledige gemeenteraad spreken, nog er sprake kan zijn van de juistheid van zijn publicatie.  

Pro-Actief Oostende vertegenwoordigt door zijn voorzitter de heer Wyffels René vraagt aan de algemene 

directeur de  doorverwijst naar de daartoe aangewezen persoon of instantie om een vooronderzoek te willen 

openen.  

Wij betreuren echter, de houding en de manier waarop een raadslid tewerk gaat. Wij kunnen ons niet vinden, in 

de poging van een raadslid de naam  van eender welke oostendenaar openbaar worden beschadigd. Om onze 

klacht met de nodige bewijsmiddelen te voorzien, sturen wij in bijlage de “printscreen” van de openbare 

publicatie door het raadslid. Wij hopen op een snel onderzoek, om de schade als mogelijk te kunnen beperken.  

Met de meeste hoogachting 

     Wyffels René F. B. 

                  PARTIJVOORZITTER 


