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Ik heb vandaag de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie op de hoogte gebracht van
mijn beslissing om mijn mandaat van commissaris-generaal van de federale politie te
beëindigen, en dit met ingang vanaf morgen, maandag 7 maart 2011.
Ik ben me volledig bewust van de rol die ik speelde tijdens de hervorming van ons belgisch
politielandschap, ruim 10 jaar geleden. Ik heb me met hart en ziel ingezet in de overtuiging
een politiestructuur en politiewerking op te zetten die onze medeburgers en autoriteiten nog
beter van dienst zouden zijn. Tijdens deze periode zijn grootse zaken verwezenlijkt en ik
wens iedereen die hiertoe bijgedragen heeft van harte te bedanken.
De leiding van de federale politie, die ik sedert 1 maart 2007 op mij genomen heb, heeft mij
de mogelijkheid gegeven actief bij te dragen aan de goede politiewerking door hierin grote
verantwoordelijkheden te dragen. Ik ben van mening dat ik het met doorzetting,
enthousiasme en toewijding gedaan heb.
De herhaalde aanvallen waar ik in de loop van deze 4 jaren van mandaat desondanks mee te
maken kreeg, waren enerzijds evenveel aantastingen aan mijn eer, anderzijds bleven ze niet
zonder impact op het imago van de federale politie. Toegevoegd aan een persoonlijk drama
dat me 4 maanden geleden heeft geraakt, voel ik deze vandaag aan als een ondraaglijke
opeenstapeling van onrechtvaardigheden en kwetsuren, die zowel mijn fysieke als mentale
weerstand aantast en die me niet toelaat verder mijn functies optimaal te blijven uitvoeren.
Ik wens evenmin dat de herhaling van deze toestand verder het imago van de federale
politie schaadt; dat kan ik niet aanvaarden.
Ik bedank mijn meest naaste medewerkers alsmede allen, man en vrouw, die me hebben
bijgestaan in mijn taak en ik vraag hen mijn opvolger te steunen.
De functie van commissaris-generaal zal voorlopig worden behartigd door hoofdcommissaris
Paul Van Thielen, directeur-generaal van de Federale gerechtelijke politie die me gewoonlijk
vervangt bij mijn afwezigheid of beletsel.
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