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Deontologische code van 
de gemeenschapswachten Willebroek 

 
 
Artikel 1: Algemene bepalingen 
 
Alle gemeenschapswachten worden geacht de deontologische code te kennen en 
te aanvaarden en verbinden zich ertoe al de voorschriften na te leven. 
De gemeenschapswachten dienen spontaan en zonder uitstel het diensthoofd  
samenlevingsopbouw op de hoogte te brengen van iedere adres- of 
telefoonwijziging (ook G.S.M.) en elke wijziging van burgerlijke staat, 
nationaliteit of gezinstoestand. 
 
Artikel 2: Het statuut van de gemeenschapswachten 
 
Een activa gemeenschapswachter ingeschakeld in een Preventie en 
Veiligheidsproject (PVP) werkt voor de gemeente Willebroek en valt ook onder 
de coördinatie van het diensthoofd samenlevingsopbouw. 
Gemeenschapswachten dienen in aanmerking te komen als kandidaat gemachtigde 
opzichter (G.O.).  Tenslotte dienen zij te slagen in de basisopleiding 
georganiseerd door het P.I.V.O..  
 
Artikel 3: Verzekering 
 
De gemeenschapswachter is enkel verzekerd tijdens het uitoefenen van de taken 
die hem worden opgedragen door de wijkmanager (in overleg met diensthoofd 
samenlevingsopbouw) in functie van het gemeenschapswachtproject. 
Deze verzekering bestaat uit: 

- burgerlijke aansprakelijkheid 
- verzekering voor arbeidsongevallen 
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Artikel 4: Takenpakket uitvoering, bevoegdheden en werkrooster 
 
Zie functieomschrijving 
 
4.1. Uitvoering van het takenpakket 
 
 Eén van de voornaamste doelstellingen van het gemeenschapswachtproject is 

“het tot stand brengen van een verbindingskanaal tussen de gemeentelijke 
overheid en haar inwoners”. Daartoe is het nodig dat er een 
vertrouwensrelatie is tussen inwoners en gemeenschapswachten. Juist het 
ontbreken van effectieve drukkingmiddelen (repressie) draagt er toe bij 
deze vertrouwensband tot stand te brengen. Beleefdheid, kalmte en 
gemotiveerde overtuiging zijn de grootste troeven van de 
gemeenschapswachten. 

 Luisteren, observeren, schriftelijk rapporteren, collegialiteit en 
professioneel omgaan met informatie zijn voorbeelden van basiscompetenties 
die van een gemeenschapswachter worden verwacht. 

 Het is de plicht van de gemeenschapswachter om alle meldingen dagelijks 
schriftelijk door te geven aan de wijkmanager.  Die neemt op zijn beurt 
contact met de desbetreffende (gemeentelijke)diensten.  Dit betekent o.a. 
defecten van gemeentelijke infrastructuur melden, zwerfvuil signaleren, 
mensen de weg wijzen, informatieverspreiding, sociale overlast, …. 

 Er dient steeds met respect gesproken te worden, zowel over de collega’s, 
over de werkgever alsook over anderen zoals o.a. de burger. 

 Confrontaties en interventies worden vermeden, zonder directe toestemming 
van de wijkmanager. 

 
4.2 De dienstregeling 
 

o De opgemaakte uurrooster dient gerespecteerd te worden. 
o De uurrooster wordt maandelijks door het diensthoofd   (in 

samenspraak met wijkmanager en hoofdinspecteur sociale politie 
(qua ondersteuning van grote evenementen) 

o Iedere gemeenschapswachter kan, enkel na overleg met collega’s, 
gedurende de werkmaand veranderingen aan de rooster aanbrengen.  
De dienst/uurrooster moet volledig blijven ingevuld.  

o Het diensthoofd en wijkmanager worden altijd op de hoogte 
gebracht van de veranderingen die gemeenschapswachten op de 
uurrooster aanbrengen. 
Dus: Onderling wisselen kan enkel na afspraak met een collega en 
mits kennisgeving aan de wijkmanager.  
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o De veranderingen worden altijd door de betrokken 
gemeenschapswachten aangebracht op de rooster. 

o De vaste uurrooster wordt ten laatste de 1ste van de maand bekend 
gemaakt.   

o Bij ziekte wordt het diensthoofd  op de hoogte gesteld.  Enkel bij 
ziekte of verlof wegens dwingende redenen (ook sociaal of familiaal 
verlof genoemd) is het de verantwoordelijkheid van de wijkmanager 
(ism wijkpolitie)  om voor vervanging te zorgen.  Betrokkene levert 
bij werkhervatting een bewijs af.  Verlof om dwingende redenen 
wordt in het algemeen omschreven als een plotselinge gebeurtenis, 
onafhankelijk van de wil van de gemeenschapswachter die ermee 
geconfronteerd wordt, waarvoor zijn tussenkomst noodzakelijk is 
en waardoor hij de arbeid tijdelijk onmogelijk kan uitoefenen.  

o Een laattijdig aankomen, een werkonderbreking, een vervroegd 
vertrek worden niet toegestaan voor aangelegenheden die buiten de 
normale arbeidstijd kunnen plaatsvinden. 

o Indien de dienstdoende gemeenschapswachter de vooraf bepaalde 
uren, vermeld op de uurrooster, niet uitvoert, komt hij zijn 
engagement niet na en wordt dit gezien als een onwettige 
afwezigheid.  Betrokkene kwijt zich van dienst. 

o Een onwettige afwezigheid wordt beschouwd als een ernstige 
inbreuk op het reglement. 
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Artikel 5: Het uniform 
 

- Iedere gemeenschapswachter draagt uniformkledij tijdens de diensturen: 
schoenen, broek, polo, jas, hemd, regenjas, petje, signalisatiekleren, 
armband, … 

- Deze kledij wordt voorzien door de gemeente Willebroek. 
- Bij overhandiging handtekent de gemeenschapswachter zijn persoonlijke 

kledingsfiche.  Een handtekening wordt geplaatst na ieder kledingstuk dat 
in ontvangst wordt genomen.  Het betreft een bewijs van overdracht.  

- Iedere gemeenschapswachter is verantwoordelijk voor zijn kledij.  Hierbij 
wordt ook het keurig onderhouden gerekend.   

- De kledingsstukken zijn in bruikleen en kunnen op elk moment terug 
gevorderd worden door de gemeente Willebroek. 

- Indien de dienstdoende gemeenschapswachter tijdens de diensturen het 
uniform niet (naar behoren) of onvolledig draagt, komt deze zijn/haar 
engagement niet na en wordt dit gezien als een ernstige inbreuk op het 
project.  Betrokkene is niet in orde, rekening houdend met de gemaakte 
afspraken.   

- Andere kledij is niet toegelaten. 
- Buiten de diensturen is het verboden kledij van de gemeenschapswacht te 

dragen. 
- Zolang het uniform gedragen wordt, representeert de 

gemeenschapswachter het gemeenschapswachtproject met bijhorende 
verantwoordelijkheden. 

- Het is verboden om in uniform cafés te bezoeken. 
- De gemeenschapswachter draagt zorg voor zijn uniform. 
- Wanneer de activiteiten als gemeenschapswachter worden stopgezet 

wordt al het ontleende materiaal proper ingeleverd. 
- Een verzorgd voorkomen is belangrijk en noodzakelijk. 
- Indien het uniform niet volledig of naar behoren wordt gedragen, kan de 

gemeenschapswachtcoördinator de te presteren daguren stopzetten.   
- Een gemeenschapswachter in uniform mag geen alcohol drinken of 

alcoholgeur verspreiden zodat de burger het gemeenschapswachtuniform 
niet kan associëren met alcohol(gebruik) vermits dit het imago van het 
gemeenschapswachtproject schaadt.  Gemeenschapswachten hebben een 
voorbeeldfunctie.  

- Er worden geen uitzonderingen toegestaan.  
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Artikel 6: Gedrag tijdens het uitoefenen van 
gemeenschapswachtactiviteiten 
 
Iedere gemeenschapswachter dient professioneel gedrag te stellen wanneer 
deze een uniform draagt vermits dit uniform een groep alsook de gemeente 
Willebroek representeert.  
Werken als gemeenschapswachter gebeurt op een serieuze manier. De 
gemeenschapswachter is zichtbaar aanwezig in het straatbeeld en moet zich er 
dan ook naar gedragen vermits de hele groep en het project erop worden 
beoordeeld.  Dit betekent o.a.:  

- een verzorgd voorkomen 
- beleefdheid  
- behulpzaamheid 
- attentvol 
- klantgerichtheid 
- volledig nuchter 
- geen alcoholgeur verspreiden 
- niet agressief 

 
Het is verboden, en bovendien onwettig, om tijdens de diensturen enige 
opmerkingen te maken omtrent leeftijd, geslacht, ras, godsdienst of 
nationaliteit.  Een gemeenschapswachter dient een neutrale houding aan te 
nemen tegenover burgers. 
 
 
Het is verboden om tijdens de diensturen een identiteitskaart over te schrijven 
(tenzij met goedkeuring van betrokkene), iemand verplichten te gehoorzamen, 
verbaal en/of fysiek geweld te gebruiken, een politionele daad te verrichten, een 
vergoeding te aanvaarden, valse verklaringen afleggen, zich in een gevaarlijke 
situatie te mengen, het verkeer te regelen.  
De gemeenschapswachten worden beschouwd als de ogen van de gemeente. Zij 
representeren de gemeente Willebroek.  
Eten en roken tijdens de taakuitvoering gebeurt steeds op een discrete manier. 
Het geeft geen goede indruk. 
  
Een sanitaire stop wordt, indien noodzakelijk, bij voorkeur gehouden in een 
openbaar gebouw (vb. dienstencentrum, wijkhuis, gemeentehuis, O.C.M.W., …) en 
niet op privé-domein.  Er mag niets geconsumeerd worden. 
De collega blijft (bij voorkeur) buiten wachten. 
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Eten doet de gemeenschapswacht voor hij begint te werken. Wel mag hij/zij 
versnaperingen meebrengen voor de pauze. 
Roken tijdens de taakuitvoering gebeurt steeds op een discrete manier.  Er kan 
niet worden gerookt in openbare gebouwen of op plaatsen waar de 
gemeenschapswachter in aanraking komt met het publiek.  Het roken mag 
anderen niet storen. 
Als gemeenschapswachter is het verboden je uit te geven als politieagent of 
eender welke andere functie in uniform. 
De gemeenschapswachter mag de naam ‘gemeenschapswacht’ niet gebruiken voor 
commerciële doeleinden. 
Een gemeenschapswachter spoort collega-gemeenschapswachten aan tot het 
uitoefenen van hun functie. 
 
Artikel 7: Respect voor het privéleven van burgers en collega’s en 
het beroepsgeheim 
 
Gemeenschapswachten komen in contact met vertrouwelijke informatie over 
zowel inwoners als collega's. Behoudens de meldingen geeft de 
gemeenschapswacht belangrijke informatie voor de goede werking van het 
project enkel en alleen door aan de gemeenschapswachtcoördinator tenzij 
anders afgesproken.  Informatie kan door een gemeenschapswachter 
teruggekoppeld worden enkel met goedkeuring van de wijkmananger (na 
terugkoppeling van de diensten aan wijkmanager).  
Het is ten stelligste verboden deze informatie door te geven aan anderen 
(collega's, vrienden, familieleden, ...). 
Dus: Tijdens de uitvoering en beëindigen van de functie van gemeenschapswacht 
zijn de gemeenschapswachten gehouden aan een beroepsgeheim ten aanzien van 
derden.  Dit ontslaat de gemeenschapswachter niet van de meldingsplicht binnen 
zijn organisatie.  
 
Enkel dringende meldingen waarbij er mogelijk ernstige gevolgen kunnen 
optreden voor burgers of materiaal kunnen onmiddellijk en rechtstreeks 
doorgegeven worden aan betrokken diensten (vb. vallende dakpannen, gevecht, 
…).  De gemeenschapswachter vervult dan een burgerplicht. 
De gemeenschapswachter roddelt niet over collega’s, wijkmanager of burgers. 
 
Ieder geschil tussen gemeenschapswachten onderling of tussen een 
gemeenschapswachter en wijkmanager dient in gesloten kring besproken te 
worden.  Dit wil zeggen dat er geen betwisting kan doorgaan waar externen (vb. 
burgers) bij aanwezig zijn.  Indien dit toch gebeurt, kan het diensthoofd  
beslissen dat betrokkenen de dienst verlaten en naar huis gaan.  Het geschil 
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wordt dan later, in besloten kring, hervat. Grieven en onregelmatigheden worden 
altijd besproken met de het diensthoofd .  Zij heeft als opdracht diverse, 
mogelijke oplossingen voor te stellen. Dit gebeurt via de geplande 
coachingsgesprekken.   
 
Artikel 8: Gebruik van alcoholische dranken 
 
Het gebruik van alcoholische dranken tijdens het werk is strikt verboden.  
Alcoholgebruik voor het werk mag de goede uitoefening van de job niet 
belemmeren. 
Een gemeenschapswachter mag in uniform geen alcoholgeur verspreiden. 
Een gemeenschapswachter mag niet in benevelde of (licht) dronken toestand 
werken of  een gemeenschapswachtuniform dragen. 
Het is verboden tijdens de diensturen een café of andere openbare 
drankgelegenheid te bezoeken.  
Artikel 9: Gebruik van radio’s en G.S.M.’s 
 
Gemeenschapswachters die gebruik maken van een radio of een G.S.M. dienen dit 
volgens de voorschriften te doen.   
 
Artikel 10: Taken van het diensthoofd samenlevingsopbouw en de 
wijkmanager  
 
De wijkmanager geeft leiding en dagelijks inhoudelijke sturing via geplande 
werkschema’s (opgemaakt door diensthoofd samenlevingsopbouw en 
Hoofdinspecteur sociale politie) aan de gemeenschapswachten, start projecten 
op, beheert de personeelsadministratie.  

De wijkmanager ontvangt en bespreekt de dagelijkse meldingen van de 
gemeenschapswachten. 

De wijkmanager bundelt de geregistreerde meldingen en stuurt deze door naar 
de verantwoordelijke dienst. 

De wijkmanager onderhoudt de contacten met de diensten en doet de opvolging 
van de meldingen.  

De wijkmanager is de contactpersoon tussen de gemeenschapswachten en 
externe diensten.   

De wijkmanager overlegt op regelmatige basis met het diensthoofd in verband 
met het project ‘gemeenschapswachten’  en het werkschema .  
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De wijkmanager is zelfstandig, stressbestendig, kan werken op onregelmatige 
uren (weekendwerk, avondwerk en nachtwerk) en beschikt over een 
organisatietalent. Zelfstandig werken alsook werken in teamverband, het nemen 
van verantwoordelijk en het coachen en uitbouwen van diverse 
communicatietechnieken en teamvaardigheden, het verder ontwikkelen van de 
menselijke mogelijkheden alsook het ondersteunen van groepen zijn hierbij 
sleutelwoorden. 

 Het diensthoofd samenlevingsopbouw vertegenwoordigt de 
gemeenschapswachten op diverse externe vergaderingen en is de contactpersoon 
tussen de gemeenschapswachten en externe diensten.  Hij voorziet opleidingen, 
en evalueert de projecten en beheert de budgetten.   

 

 
Het succes van het gemeenschapswachtproject hangt in grote 

mate van de gemeenschapswachten af. 
 
Opgemaakt te Willebroek op …………………………………………………..  
 
Gelezen en goedgekeurd  
 
 
  
De gemeenschapswachter 
naam en handtekening 
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Bijlage 1: Lijst met gebruikte afkortingen 
 
- G.S.M.:  Global System for Mobile Communication 
- P.W.A.:  Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap 
- G.O.:  Gemachtigde Opzichter 
- P.I.V.O.:  Provinciaal Instituut voor Vormingen en Opleidingen 
- P.V.P.:  Preventie en Veiligheidsprojecten 
- R.V.A.:   Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening 
- E.H.B.O.:  Eerste Hulp Bij Ongevallen 
- V.Z.W.:  Vereniging Zonder Winstoogmerk 
- P.I.A.:  Preventie Inbraak in Auto’s 
- O.C.M.W.:  Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk 
- o.a.:    onder andere 
- d.m.v.:  door middel van 
- w.c.:   water closet 


