
ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE FEDERALE POLITIERAAD  

SEPTEMBER 2012 – AUGUSTUS 2013 
Goedgekeurd op  3 december 2013 

 

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 (B.S., 05.01.1999), 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). 

5° Koninklijk besluit van 28 december 2011 tot aanwijzing van de leden van de Federale 
Politieraad (B.S., 30/12/2011). 

 

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 

Michel GOOVAERTS 09-2012 
 
 

2° b) een vertegenwoordiger 
van de minister van 
Justitie 

Herman BLIKI (SAT 
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 Isabelle PANOU  
 
 

8° drie burgemeesters André BOUCHAT 
Freddy THIELEMANS 
Stefaan PLATTEAU tot eind 
2012. 

 

9° de commissaris-generaal van 
de federale politie 

Catherine DE BOLLE  
 

10° een korpschef van de lokale 
politie 

Jean-Marie BRABANT  
 
 
 

Secretarissen (ATS BZ) Carine VANDEVELDE  
 Eddy BRANCKAUTE  
 

 

Tijdens deze activiteitsperiode, heeft een koninklijk besluit van 3 oktober 2012: 

-  het mandaat van de heer Willy BRUGGEMAN, Voorzitter hernieuwd  voor een 
periode van vier jaar die aanvangt op 7 mei 2012; 

- de mandaten van de Heren Claude MICHAUX, Procureur-generaal, Stefaan 
PLATTEAU, burgemeester, Freddy THIELEMANS, burgemeester hernieuwd in de 
hoedanigheid van effectief lid van de Federale politieraad voor een periode van vier 
jaar die aanvangt op 10 februari 2012; 

- Mevrouw Rosette VANDENBORNE, Procureur des Konings en de heer Jean-Marie 
BRABANT, Korpschef, aangewezen in de hoedanigheid van effectief lid van de 
Federale politieraad voor een mandaat van vier jaar dat aanvangt op 3 oktober 2012; 

- het mandaat van de Heer Bruno BULTHE, Procureur des Konings, politie hernieuwd 
in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid van de Federale politieraad voor een 
periode van vier jaar die aanvangt op 10 februari 2012; 

- de Heren Christian DE VALKENEER, Procureur-generaal en Jean-Michel JOSEPH, 
Korpschef, aangewezen in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid van de Federale 
politieraad voor een mandaat van vier jaar dat aanvangt op3 oktober 2012; 

 

 

 



 

 

 
3. DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE POLITIERAAD  

 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 vergaderde op 4 september 2012, 30 oktober 2012, 18 december 
2012, 26 februari 2013 en 26 maart 2013. 

De Federale Politieraad heeft een gemotiveerd advies gegeven over: 

- de kandidaturen van de laureaten voor de functie van DGJ die geschikt zijn bevonden 
door de Selectiecommissie (brief van 5 november 2012 aan de ministers van 
Binnenlandse Zaken en Justitie); 

Bovendien heeft de Federale Politieraad: 

- het dossier ‘hernieuwing van de mandaten’ van sommige leden van de Federale 
Politieraad opgevolgd; 

- de methodologie voor de evaluatie van het volgende NVP (werknota) besproken en 
goedgekeurd; 

- kennis genomen van de brief van eerste advocaat-generaal LEYS inzake de verklaring 
van benadeelde persoon (art. 5 bis van de Voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering) – Wet van 30 november 2011 (artikel 11); 

- kennis genomen van de brief van procureur-generaal MICHAUX inzake de wet van 
10 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld; 

- de voorgestelde verlenging van de zonale veiligheidsplannen goedgekeurd, op 
voorwaarde dat ze gekoppeld blijven aan het NVP: brief van 5 november 2012 
verzonden naar de minister van Binnenlandse Zaken; 

- lessen getrokken uit de verstrekte adviezen voor de evaluatie van de mandaathouders; 

- kennis genomen van de grote lijnen van het verslag ‘optimalisatie van de federale 
politie’; 

- kennis genomen van de stand van zaken van de ‘kadernota’. 

- brief van 21 september 2012 verzonden naar de 1Ste minister DI RUPO betreffende de 
toekomst van de geïntegreerde politie; 

- brief van 19 februari 2013 verzonden naar Mevr DE KNOP betreffende de evaluatie 
van de zonale veiligheidsplannen 

 

Tijdens de activiteitenperiode raadpleegde de Raad de volgende deskundigen : 

- François ADAM – AIG; 



- Paul VANDENBERGHE – Directeur ADPV (politiebeheer); 

- Léon OLDENHOVE de GUERTECHIN, advocaat-generaal bij het hof van beroep te 
Bergen; 

- Jean-Claude LEYS – 1ste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen; 

- Ann MASSEI- CG. 

- Dominique VAN RYCKEGHEM- Federale politie- CG. 

- Benjamin KOUFF- FOD BIZA - ADPV (politiebeheer); 

- Tommy VAN DER BORGHT- FOD BIZA - ADPV (politiebeheer); 

 

 

Opgesteld te Brussel, 3 december 2013. 

De secretaris,  

 

 

Carine VANDEVELDE 


