PZ HERKO 5393
Spoorwegstraat 6
3020 Herent

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD
VAN 14 FEBRUARI 2019
Aanwezig: Astrid Pollers, burgemeester-voorzitter – Alexandra Thienpont, burgemeester – Walter
Endels, korpschef – Hugo Coomans, René De Becker, Frie De Greef, Tom De Latte, Tom Denon,
Gabriëla Langmans, Kristin Lercangé, Griet Lissens, Bart Michiels, Stefaan Ryckmans, Loes
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Kristof Van Roey, Maarten Willems, raadsleden – Sofie Booten, stagiaire – Leen Symons, secretaris.

***OPENBARE VERGADERING***
Goedkeuring van de deontologische code van de politieraad: besluit
De politieraad,
Gelet op artikel 125, 127, eerste en tweede lid, en 132 van de Wet van 7 december 1998 tot
organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het Koninklijk besluit van 30 december 2001 waarin de lokale politie van de politiezone
Herent-Kortenberg werd ingesteld op datum van 1 januari 2002;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 10 mei 2006 houdende de vaststelling van de deontologische code
van de politiediensten;
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 39;
Besluit:
Artikel 1: de hierna volgende deontologische code voor de politieraad vast te stellen:
Deontologische code politieraad van de politiezone HerKo
1. Fundamentele waarden
1.1. Loyauteit
Rechtmatig genomen beslissingen van de lokale politie worden door de politieraadsleden niet
aangevochten ten opzichte van derden.
De politieraadsleden kunnen hun visie ten opzichte van de veiligheidsaanpak en het optreden van de
politie steeds kenbaar maken. Zij waken er evenwel over dat dit met het nodige respect voor de andere
(veiligheids)overheden gebeurt. Het politieraadslid zorgt er daarbij voor dat hij/zij steeds voldoende
geïnformeerd is om zijn/haar standpunt te onderbouwen.
Wanneer een politieraadslid zich niet kan vinden in een beleidslijn van de lokale politie, dan kan hij/zij
de voorzitter van de politieraad hieromtrent steeds interpelleren ter gelegenheid van de eerstvolgende
politieraad.

1.2. Beschikbaarheid – zin voor dienstverlening
Het handelen van het politieraadslid is altijd en volledig gericht op het realiseren van de basispolitiezorg.

De politieraadsleden engageren er zich toe om de noodzakelijke strategische visievorming op lange
termijn tot stand te brengen en aan een strategisch beleid gestalte te geven.
Operationeel management (onder verantwoordelijkheid van de korpschef) is onmogelijk zonder een
overkoepelend strategisch management (in functie van het politieke en zonale politiebeleid).
1.3. Integriteit en waardigheid
De politieraadsleden moeten er over waken dat zij geen dienstverlenende of andere activiteiten
ontplooien die de eer en de waardigheid van hun mandaat of dat van de politieorganisatie kunnen
schaden.
Zij zullen hun mandaat niet inroepen om het optreden van de politieambtenaren te beïnvloeden.

1.4. Onpartijdigheid en objectiviteit
De politieraadsleden kunnen de inwoners ondersteunen en begeleiden in hun relatie met de lokale politie
via de daartoe geëigende kanalen en procedures.
Zij brengen de inwoner in voorkomend geval op de hoogte van de werking van het afgesproken
klachtenbehandelingssysteem en geven de klacht door aan de korpschef voor registratie en opvolging.
Indien een politieraadslid een klacht heeft over het optreden van een politieambtenaar of een andere
politiemedewerker, dan geldt het afgesproken klachtenbehandelingssysteem binnen de politiezone HerKo
en kan het politieraadslid klacht indienen bij de korpschef.
2. Aanvullende waarden
2.1. Omgangsregels mandatarissen – politiepersoneel
De politieraadsleden engageren zich ertoe om geen vragen tot dienstverlening aan de politiemedewerkers
te richten waarvan ze weten dat deze ingaan tegen de vastgestelde regels.

2.2. Omgang met vragen van burgers – dienstverlening
Politieraadsleden kunnen informatie van inwoners ontvangen en aan het politiecollege doorgeven, of
openbare informatie van en over de politiezone aan inwoners verstrekken.
Als politieraadslid gaat men zorgvuldig en correct om met informatie waarover men beschikt vanuit het
ambt. Men verstrekt geen geheime of vertrouwelijke informatie aan externen.

3. Naleving – controle – sanctionering
De politieraadsleden verbinden zich ertoe deze deontologische code na te leven.

Een deontologische commissie waakt over de naleving van de deontologische code. Het politiecollege
fungeert als deontologische commissie.
Politieambtenaren of andere politiemedewerkers die geconfronteerd worden met een inmenging van een
politieraadslid die zij in strijd achten met deze deontologische code, maken hiervan binnen tien
werkdagen melding aan de korpschef. Een kopie van de melding wordt binnen tien werkdagen ter kennis
gebracht aan het betrokken politieraadslid. Anonieme klachten zijn onontvankelijk.
De korpschef legt de in het vorige lid omschreven meldingen voor aan de deontologische commissie
binnen dertig dagen na ontvangst. De deontologische commissie onderzoekt die meldingen op hun
gegrondheid. Het betrokken politieraadslid wordt uitgenodigd om gehoord te worden en mag zich laten
bijstaan door een advocaat of vertrouwenspersoon. Uitspraak moet geschieden binnen dertig dagen na de
hoorzitting.
Als de deontologische commissie een inbreuk op de deontologische code vaststelt, kan zij publiekelijk
een blaam uitspreken tegen de betrokken mandataris.

Artikel 2: Dit besluit wordt met algemene stemmen goedgekeurd.
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