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De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken
shotten tegen de lat !
De ministerraad van 26 februari jl. keurde op voorstel van minister van Justitie Vincent VAN QUICKENBORNE en van minister van Binnenlandse Zaken Annelies VERLINDEN een ontwerp van KB goed
tot verlenging van het mandaat van de voorzitter van de Federale Politieraad. Willy BRUGGEMAN,
geboren in 1942, bekleedt deze functie ... sinds 2004. Als voormalig rijkswachtkolonel al met pensoen
sinds 2000, een paar maand voor de geïntegreerde politie (1.04.2001) van start ging. De verlenging
van zijn mandaat zou ingaan op 7 mei 2020 (!) ….ongetwijfeld de tijd om te lobbyen ...
Er rijzen verschillende vragen.
1- De federale politieraad werd opgericht bij KB van 11.03.2001 (BS 11.20.2001) Daarin werden
opgenomen vertegenwoordigers van de ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie, het College van procureurs-generaal, magistraten en burgemeesters (destijds M. DE MAEGHT,
M. Ph. MOURAUX en M. J. VAN GOMPEL). In tegenstelling tot de benoeming van hoge ambtenaren en bij de rechterlijke macht, is het aantal termijnen (looptijd van 4 jaar) hier niet beperkt. Dat verklaart waarom de heer BRUGGEMAN er nog steeds is. Onbegrijpelijk.
2- Wat betreft de heer BRUGGEMAN zelf. Een schijnbaar onmisbare deskundige op het gebied
van commissies waar hij elke keer als ‘de goeroe’ verschijnt. Zou het onredelijk zijn te denken dat hij, gezien zijn leeftijd (de gezegende leeftijd van 79 jaar, dit jaar), zijn opvattingen
achterhaald zijn door de evolutie en dynamiek binnen de politie? Art. 2 van het KB bepaalt:
"de raad wint op eigen initiatief of op vraag van de minister van Binnenlandse Zaken of Justitie advies in over de werking en de organisatie van de federale en de lokale politie ”.
We herinneren eraan dat hij, dicht aanleunend bij mevr. DE BOLLE, voormalig commissaris-generaal,
toch probeerde (met het gekende gevolg) de centrale diensten van de federale gerechtelijke politie
af te schaffen. Het is immers juist dat hij met één van deze een ei(tje) had te pellen n.a.v. een onderzoek toen hij nog bij EUROPOL was.
Hij is bovendien ook nog actief bij de vereniging "Pearls in Policing" (www. pearlsinpolicing.com/
academics) waarvan men zich het nut kan afvragen, maar dat de politie tevens geld kost.
SYPOL.BE roept de betrokken ministers maar ook onze parlementsleden op hun ogen te openen en
maatregelen te nemen om deze onaanvaardbare situatie te herzien. En meteen ook te voorzien in
een maximale aflopende termijn van de voorzitter van de federale politieraad in ons snel evoluerend politielandschap.
De dagen van de dinosauriërs zijn allang voorbij…..
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