
ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE FEDERALE POLITIERAAD 

SEPTEMBER 2008 – AUGUSTUS 2009 
Goedgekeurd op 28 mei 2009 

 

1. WETTELIJKE GRONDSLAG 

1° De 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., 28/05/2004) 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., 28/05/2004) en het koninklijk besluit van 
13 februari 2007 (B.S., 05/03/2007); 

4° Koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot aanwijzing van de leden van de Federale Politieraad 
(B.S., 11/03/2008). 

 

2. SAMENSTELLING VAN DE FEDERALE POLITIERAAD tijdens de betrokken periode

Art. 6, WGP. Titularis tijdens de betrokken 
periode 
 

Datum van vervanging

1° een voorzitter Willy BRUGGEMAN 
 

 

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

Paul VAN TIGCHELT 
waargenomen door Carlos DE 
TROCH 
 
 

K.B. van 3 februari 2009 (einde 
gesteld aan de aanwijzing) 

2° b) een vertegenwoordiger 
van de minister van Justitie 

Pascal PETRY 
waargenomen door Hans 
WANDERSTEIN 
(ATS/Justitie) 
 

K.B. van 3 februari 2009 (einde 
gesteld aan de aanwijzing) 

3° een procureur-generaal Claude MICHAUX 
 

 

4° een gouverneur Lodewijk DE WITTE 
 

 

5° de federale procureur Johan DELMULLE 
 
 

 

6° een procureur des Konings Jan POELS 
 

 

7° een onderzoeksrechter Viviane JOLIET 
 

 



8° drie burgemeesters Guy JEANJOT 
Stefaan PLATTEAU 
Freddy THIELEMANS 
 

 

9° de commissaris-generaal van 
de federale politie 

Fernand KOEKELBERG 
 
 

 

10° een korpschef van de lokale 
politie 

Dirk VAN NUFFEL 
 
 

 

Secretarissen (ATS BZ) Carine VANDEVELDE 
Emmanuel HELPENS 
 

 

 

Tijdens deze activiteitenperiode werden de mandaten van de heer Willy BRUGGEMAN (in 
hoedanigheid van voorzitter) en de heer Guy JEANJOT (als lid van de Federale Politieraad en in 
hoedanigheid van burgemeester van een Waalse gemeente) elk met 4 jaar verlengd. De heer André 
DENYS (in hoedanigheid van gouverneur) en de heer Jean-François BREUER (in hoedanigheid van 
burgemeester van een Waalse gemeente) werden aangewezen voor een hernieuwbare periode van vier 
jaar als plaatsvervangend lid van de Federale Politieraad. 
 
3. DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE POLITIERAAD 

a) De wettelijke opdrachten van de federale politieraad zijn de volgende : 

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

2° Advies verlenen over het ontwerp van het nationaal veiligheidsplan; 

3° Geregeld de uitvoering van het nationaal veiligheidsplan evalueren; 

4° Advies verlenen aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie; 

5° Advies verlenen over de aanwijzing en hernieuwing in het mandaat van de commissaris-generaal, 
de directeurs-generaal van de federale politie en de inspecteur-generaal van de AIG. Wat de 
inspecteur-generaal betreft, moet worden gemeld dat de Federale Politieraad haar adviesopdracht over 
de AIG heeft ‘verloren’ sinds de wet van 15 mei 2007 op de Algemene Inspectie en houdende diverse 
bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten en meer in het 
bijzonder haar artikel 28 dat artikel 149 van de WGP heeft opgeheven. 

6° In hun omzendbrief van 1 december 2006 betreffende de administratieve taken van de lokale politie 
hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie de Federale Politieraad belast met een 
stimulerende rol inzake de toepassing (en tweejaarlijkse evaluatie) van deze omzendbrief. 

 



4. OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN GEDURENDE DE BETROKKEN PERIODE 

De Federale Politieraad kwam bijeen op 2 september 2008, 29 september 2008, 7 oktober 2008, 21 
oktober 2008, 14 november 2008, 18 november 2008, 27 november 2008, 8 december 2008 en op 6 
januari 2009, 5 februari 2009, 17 februari 2009, 19 maart 2009, 31 maart 2009, 21 april 2009, 24 april 
2009, 27 april 2009, 5 mei 2009, 28 mei 209 en 29 juni 2009. 

De Raad heeft : 

− tijdens de vorige periode september 2007 – augustus 2008 een verzoek ontvangen van de Minister 
van Binnenlandse Zaken een verslag te maken over de algemene evaluatie van de tien jaar 
hervorming van de politiediensten in België. Tijdens deze periode werden ook al discussies 
gevoerd over de te volgen werkmethode; 

 

− de bijdragen van de verschillende leden van de Raad en de instanties die ze vertegenwoordigen 
ontvangen, geanalyseerd en geïntegreerd in een ontwerp van verslag; 

 

− discussies gehouden over de verschillende items van  een ontwerp van verslag om tot een 
consensus te komen; 

 

− adviesvergaderingen gehouden met de VVSG, UVCW, UNIZO en UCM; 

 

− de vertegenwoordigers van de verscheidene politievakbonden VSOA, NSPV, ACOD, ACV en 
SYPOL verhoord; 

 

− de vertegenwoordigers van de Balies van elke landsdelen verhoord; 

 

− de Prof. Brice De Ruyver, voorzitter van de commissie ter begeleiding van de politiehervorming, 
verhoord; 

 

− de ontwerptekst aangepast om zo een duidelijke en leesbare kapstok te hebben om op verder te 
werken en hier de bijdragen in te schuiven; 

 

Bovendien werd aan de Raad: 

− een ontwerp KB voorgesteld betreffende de reorganisatie van de federale politie. Hierop werden 
een aantal aanpassingen besproken en opmerkingen geformuleerd. Een definitief advies zal 
afgeleverd worden na goedkeuring van het evaluatieverslag 10 jaren politiehervorming; 



 

− de toestand besproken van de Zonale Veiligheidsplannen 2009-2012, op basis van een mededeling 
van de vertegenwoordigers van de Minister van Binnenlandse zaken; 

 

− kennis genomen van de werking van de directie CGL-X, belast met het helpen van de lokale 
politiediensten met het implementeren van een budgettair beheerssysteem en een systeem voor 
budgettaire boekhouding. 

Verder heeft de Raad zijn eigen website (www.federale-politieraad.be) laten opmaken en on line 
geplaatst. 

 

Tijdens de activiteitenperiode raadpleegde de Raad volgende de deskundigen : 

- François ADAM – AIG; 

- Christa DEBECK – AIG; 

- Alain SCHOTTEY – AIG; 

- Roger TRILLET – AIG; 

- Jacques PHILIPPAERTS – CGL; 

- Marc GEETS – CGL; 

- Chris VENCKEN – CGL; 

- Jérôme GLORIE – Directeur-generaal ADPV; 

- Philip WILLEKENS – Directeur ADPV (Lokale Integrale Veiligheid); 

- Paul VANDENBERGHE – Directeur ADPV (politiebeheer); 

- Tommy VANDERBORGHT – ADPV (Lokale Integrale Veiligheid); 

- Anne LAEVENS – ADPV (politiebeheer);  

- Erika DE BOEVER – Parket van Gent; 

- Jean-Claude LEYS – Advocaat-generaal; 

- Léon OLDENHOVE – Vervanger van de heer Jean-Claude LEYS; 

- Diane REYNDERS – FOD Justitie – DSB. 

 

Tijdens de activiteitenperiode ontving de Raad volgende genodigden:  

- De heer Jan ADAM – Vakbond ACV-CSC; 

http://www.federale-politieraad.be/


- De heer Krist BAETENS – Vertegenwoordiger van UNIZO; 

- De heer Piet DE BEL – Vakbond ACOD-CGSP; 

- De heer Eddy LEBON – Vakbond SYPOL; 

- De heer ROBERT – Vertegenwoordiger van de UVCW; 

- De heer SCHONKEREN – Vakbond VSOA-SLFP; 

- De heer Karel VAN EETVELT – Vertegenwoordiger van UNIZO; 

- De heer VAN HAMME – Vakbond NSPV-SNPS; 

- De heer VAN HEDDEGHEM – Vertegenwoordiger van de VVSG; 

- Mevrouw WERT – Vertegenwoordigster UCM; 

- De heer Robert DE BAERDEMAEKER – Vertegenwoordiger van de Orde van de Franse en de 
Germaanse Balies; 

- De heer John MAES – Vertegenwoordiger van de Orde van de Vlaamse Balie. 

 

 

Opgesteld te Brussel, 28 mei 2009. 

De secretaresse,  

 

Carine VANDEVELDE 


