
 

 

ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE FEDERALE POLITIERAAD  

SEPTEMBER 2010 – AUGUSTUS 2011 
Goedgekeurd op 8 november 2011 

 

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 op heden; 

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 tijden s 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 

Carlos DE TROCH 
 
 

 

2° b) een vertegenwoordiger 
van de minister van 
Justitie 

Hans WANDERSTEIN 
(ATS/Justitie) 
 

 

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 Paul VAN THIELEN: 24 
maart 2011 

10° een korpschef van de lokale 
politie 

Dirk VAN NUFFEL Catherine DE BOLLE, vanaf 
begin 2011 

Secretarissen (ATS BZ) Carine VANDEVELDE  
 Emmanuel HELPENS 

Jean-Marie OTTERMANS 
Eddy BRANCKAUTE 

1er november 2010 
1ste april 2011 

 

 

Tijdens deze activiteitsperiode, heeft de heer JEANJOT zijn ontslagbrief als lid van de 
federale politie, met ingang van 1 januari 2011, gestuurd . Hij werd nog niet vervangen.  
 

Madame De Bolle vervangt, sinds begin 2011, de heer VAN NUFFEL in de Federale 
Politieraad, na zijn benoeming aan het hoofd van een andere politiezone.  
 

In principe moesten ook de mandaten van vier leden van de federale politieraad (drie leden 
van Justitie en een korpschef van de lokale politie) al worden vernieuwd sinds november 
2009. Deze vervangingen blijven uitgesteld om de reden dan de huidige regering, na de val 
van de regering in 2010, nog steeds niet vervangen is door een nieuwe regering.  
  

De heer KOEKELBERG heeft ontslag genomen uit zijn functie als commissaris-generaal en 
werd, bij ministerieel besluit van 24 maart 2011, vervangen door de heer Paul Van Thielen als 
CG a.i..  
 

De heer HELPENS heeft het ATS verlaten voor de SPC en werd vervangen door de heer 
Otterman die met pensioen ging op 1 april 2011 en werd vervangen door de heer Eddy 
BRANCKAUTE. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
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, en de directeurs-generaal van de federale politie. Wat de inspecteur-generaal betreft, 
moet worden gemeld dat de Federale Politieraad geen adviesopdracht over de AIG meer heeft 
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 BETRO KKEN 
PERIODE 

De Federale Politieraad kwam bijeen op 7 september 2010, 9 november 2010, 1 februari 
2011, 15 maart 2011, 3 mei 2011, 30 mei 2011 en 5 juli 2011. 

De Raad onderzocht: 

- Het ontwerp KB betreffende de reorganisatie van de federale politie (werd nog niet 
voorgelegd aan de Minister van Justitie, maar moet wel, ingevolge de gemaakte opmerkingen, 
worden herzien)  
- de ontwerpbrief aan beide ministers (Binnenlandse Zaken en Justitie) met betrekking tot de 
problemen ingevolge het arrest Salduz en de gevolgen daarvan voor de geïntegreerde politie 
en justitie.  
- een ontwerpbrief met alle aandachtspunten die door de leden van de Federale Politieraad 
werden geselecteerd, om de aandacht van de huidige ministers en vooral van de formateur, te 
vestigen op het onderwerp, zodat hij ervan kennis kan geven aan de nieuwe regering.  

 

De Federale Politieraad: 

- woonde twee voorstellingen bij betreffende de vooruitgang van het dossier "IPNS" 
(toekomstbeeld NVP 2012-2015);  
- heeft het dossier ‘Hernieuwing van de mandaten’ van verschillende leden van de federale 
politieraad opgevolgd;  
- kreeg geregeld feedback omtrent de evolutie van de werkgroep "Toekomstvisie voor de 
politie";  
- kreeg een uiteenzetting over de geplande wijzigingen in het bijzonder binnen de DGS 
ingevolge het KB over de organisatie van de federale politie.  
- kreeg informatie over de nieuwe opdracht die werd toegekend aan HCP Fernand 
KOEKELBERG;  
- heeft geantwoord op een brief van het Comité P die zich bij de Federale Politieraad 
informeerde over de gebruikte methode in het kader van de evaluatie van het NVP.  

 

Tijdens de activiteitenperiode raadpleegde de Raad volgende de deskundigen : 

- François ADAM – AIG; 

- Paul VANDENBERGHE – Directeur ADPV (politiebeheer); 

- Jean-Claude LEYS – 1ste Advocaat-generaal; 

- Catherine De BOLLE, Korpschef 

- Valère DE CLOET DGJ a.i.. 



 

 

 

Tijdens de activiteitenperiode ontving de Raad volgende genodigden:  

- De heer Jean-Marie VAN BRANTEGHEM – DGS; 

- De heer Carlo MAES DGS/DSJ ; 

- De heer Eric SNOECK- PJF Luik ; 

- Mevrouw Patricia SCHARFF- DGS ; 

- De heer Olivier LIBOIS – DGA; 

- Mevrouw Martine PATTIJN – CGOP/A; 

- De heer Fernand KOEKELBERG. 

 

Opgesteld te Brussel,  2011. 

De secretaris,  

 

 

Carine VANDEVELDE 


