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ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE FEDERALE POLITIERAAD 
  

SEPTEMBER 2006-AUGUSTUS 2007. 
Goedgekeurd op de vergadering van 18 december 2007. 

 
1. WETTELIJKE GRONDSLAG 
 

1° Artikelen 6, 7, 107 en 149 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, zoals gewijzigd bij artikel 20 
van de wet van 2 april 2001 en bij artikel 8 van de wet van 20 juni 2006. 

2° Koninklijk besluit van 3 november 2001 betreffende de federale politieraad (B.S. 
20.11.2001), gewijzigd door de koninklijke besluiten van 16 mei 2004 (B.S. 28.5.2004) en 
3 december 2006 (B.S. 20.12.2006). 

3° Koninklijk besluit van 26 oktober 2001 tot aanwijzing van de leden van de Federale 
Politieraad, gewijzigd door het koninklijk besluit van 16 mei 2004 (B.S. 28.5.2004). 

4° Koninklijk besluit van 13 februari 2007 tot aanwijzing van de leden van de Federale 
Politieraad (B.S. 5.3.2007).  

 
2. SAMENSTELLING VAN DE FEDERALE POLITIERAAD tijdens de 

beschouwde periode. 
 

Art. 6 Wet 7.12.1998 Titularis tijdens de 
beschouwde periode 

Datum van de vervanging 

1° een voorzitter Willy BRUGGEMAN  

2° a) een vertegenwoordiger 
van de minister van 
Binnenlandse zaken  

Paul VAN TIGCHELT  

2° b) een vertegenwoordiger 
van de Minister van Justitie 

Pascal PETRY  

3° een procureur-generaal Gaston LADRIERE 

Claude MICHAUX 

 

01.4.2007 

4° een gouverneur Lode DE WITTE  

5° de federale procureur Daniel BERNARD 

Johan DELMULLE 

 

01.4.2007 

6° een procureur des Konings Jan POELS  

7° een onderzoeksrechter Viviane JOLIET  
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8° drie burgemeesters Guy JEANJOT 

Marnic 
DEMEULEMEESTER 

 

9° de commissaris-generaal 
van de federale politie 

Herman FRANSEN 

Fernand KOEKELBERG 

 

01.03.2007 

10° een korpschef van de 
lokale politie 

Dirk VAN NUFFEL  

Fernand KOEKELBERG tot 28.02.2007 

Sylvie RICOUR  

Secretaris (SAT) 

Dirk STEELANDT 01.3.2007 

 

Tijdens deze activiteitenperiode waren er geen plaatsvervangende leden en was er geen 
burgemeester uit het Brusselse Gewest. 

 

3. DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE POLITIERAAD 

a) De wettelijke opdrachten van de federale politieraad bleven ongewijzigd. Pro memorie: 

1° Globale evaluatie van de werking en de organisatie van de federale politie en van de 
lokale politiediensten. 

2° Advies verlenen over het ontwerp van nationaal veiligheidsplan  

3° Geregeld de uitvoering van het nationaal veiligheidsplan evalueren. 

4° Advies verlenen aan de ministers van binnenlandse zaken en van justitie. 

5° Advies verlenen over de aanwijzing en de hernieuwing in het mandaat van de 
commissaris-generaal, de directeurs-generaal van de federale politie en de inspecteur-
generaal. 

De opdrachten 4° en 5° hadden één of meer toepassingen tijdens de beschouwde periode 

b) In hun omzendbrief van 1 december 2006 betreffende de administratieve taken van de 
lokale politie hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie de federale 
politierad belast met een stimulerende rol inzake de toepassing (en de tweejaarlijke 
evaluatie) van deze omzendbrief. 
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4. OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN IN DE BESCHOUWDE PERIODE. 

De federale politieraad kwam bijeen op 12 september 2006, 24 oktober 2006, 5 december 
2006, 14 februari 2007, 6 maart 2007, 15 maart 2007, 26 april 2007, 4 mei 2007 en 23 mei 
2007. 

De raad: 

- verleende advies over het ontwerp van omzendbrief over de administratieve taken van de 
lokale politie, 

- verleende advies voorafgaand aan de aanwijzing in hun mandaat van Fernand 
KOEKELBERG als commissaris-generaal van de federale politie en van Olivier LIBOIS 
en Jean-Marie VAN BRANTEGHEM als directeurs-generaal van de algemene directies 
van de federale politie, respectievelijk van de bestuurlijke politie en van de ondersteuning 
en het beheer, 

- verleende advies met betrekking tot de hernieuwing van Paul VAN THIELEN in zijn 
mandaat van directeur-generaal gerechtelijke politie, 

- besprak het jaarverslag 2005 van de Algemene Inspectie, 

- behandelde het probleem van de justitiële reactie op het geweld tegen politiemensen, 

- behandelde de toepassingsproblemen van de nieuwe wapenwet, 

- besprak het Nationaal Politioneel Veiligheidsbeeld, dat in opmaak is ter voorbereiding 
van het volgend Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011, en besprak de methodologische 
problemen die zich bij de vaststelling ervan voordoen, 

- uitte zijn bezorgdheid over de vertraging bij de totstandkoming van de opdrachtbrieven 
van de mandaathouders, 

- besprak uitvoerig de inhoud van de omzendbrief1 administratieve taken van 1 december 
2006, en begon met de evaluatie van de toepassing ervan (zie 5, hierna); 

- afspraken werden gemaakt in verband met de binnenkort open te stellen eigen website 
van de federale politieraad. 

 

Tijdens de activiteitenperiode geraadpleegde deskundigen: 

Erika DE BOEVER, adviseur van de Minister van Binnenlandse Zaken, 

Els GODDRO en Paul VANDENBERGHE, ambtenaren bij de FOD Binnenlandse Zaken, 

Guido VAN WYMERSCH en Roger TRILLET, adjunct-inspecteurs-generaal van de 
Algemeen Inspectie van de federale en van de lokale politie, 

                                                
1 FOD Binnenlandse Zaken en FOD Justitie - 1 december 2006 - Richtlijnen tot het verlichten en 
vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de lokale politie – Opheffing en vervanging van de 
omzendbrief van 16 februari 1999 (B.S. 29.12.2006,Ed.6). 
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Koen VAN HEDDEGEM en Arne DORMAELS, VVSG 

John ROBERT, UCVW 

Martine PATTYN, federale politie (strategische analyse en -planning) 

Alain DUCHATELET, federale politie (directeur-generaal personeel)  

 

5. NADERE TOELICHTING BIJ BEPAALDE ADVIEZEN EN VAST-
STELLINGEN VAN DE FEDERALE POLITIERAAD 

 

A. DE OMZENBRIEF ADMINISTRATIEVE TAKEN. 

Het is nog te vroeg om een volledig beeld te hebben van de implementatie van de 
richtlijnen. Toch tekenen volgende tendensen zich af: 

- De regelgever moet zich meer bewust zijn van de impact van zijn richtlijnen op de 
organisatie en de werking van de diensten die de richtlijnen moeten uitvoeren en/of 
financieren. 

- Er is nood aan goede afspraken en meer synergie tussen gemeentebesturen en lokale 
politie met betrekking tot bepaalde taken die zich situeren in de grijze zone tussen 
hun respectieve opdrachten en bevoegdheden. 

- Op het niveau van de gerechtelijke arrondissementen (dat daartoe het meest 
geschikte niveau vormen) wordt overleg georganiseerd, onder leiding van de 
procureurs des Konings. Het is wenselijk dat de goede praktijken snel in alle 
arrondissementen worden overgenomen. 

- Er blijft een probleem wat betreft de medewerking van de lokale politie aan de 
activiteiten van de gerechtsdeurwaarders. De FOD Binnenlandse Zaken en de 
Federale Politieraad plannen initiatieven om, samen met de Nationale Kamer van 
Gerechtsdeurwaarders, te zoeken naar structurele verbeteringen. 

 

B. HET JAARVERSLAG VAN DE ALGEMENE INSPECTIE 

Bij de bespreking van het jaarverslag 2005 van de AIG heeft de federale politieraad, onder 
meer, het volgende opgemerkt: 

- Er wordt nog te weinig gebruik gemaakt van de bemiddeling. 

- Bij veel procedures (selectie, beroep bij evaluatie, enz) is er een te sterke tendens 
naar juridisering en formalisering. 
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C. DE KADERNOTA VEILIGHEID EN HET ONTWERP VAN NATIONAAL 
VEILIGHEIDSPLAN. 

De Federale Politieraad dringt aan op het snel bespreken van een nieuwe Kadernota 
Veiligheid  voor de volgende vier jaren (inwerkingtreding: 1 januari 2008) en die mede de 
basis moet vormen van het nieuw Nationaal Veiligheidsplan voor de periode 2008-2012. 

Brussel, 18 december 2007 

De secretaris, 

Dirk Steelandt 


