
Over de geldverspilling bij de Politiehervorming van 2001

Ik was actief als syndicalist en zag met lede ogen hoe de hervorming in 2001 tonnen meer geld ging 
kosten aan de burger, voor een merkelijk minder efficiënte en gepolitiseerde politie, want dat is het 
systeem verworden.
Is het dat wat de partij wil ?

Ik zei en schreef het: Geef mij de macht en met 1/4 minder politiemensen doe ik dubbel zoveel 
politiewerk.
Zorg voor schaalvergroting van de zones en breng ze minstens op niveau Provincie en als je de 
Provincie afschaft breng ze op niveau Gewest. Betaling, per graad een gemiddelde prijs, jaarlijks te 
herrekenen Agent, Basiskader, Middenkader, Kader en Hoger Kader.

Stop met rekruteren van Hogere Kaders (Hoofdcommissarissen) en zorg dat iedere HCP een taak 
heeft van dat niveau. Zij die zo’n taak NIET vervullen, na 1 of 2 jaar, worden teruggezet in de graad 
van Commissaris met het daarbij passende loon. Je gaat een verpleegkundige toch ook niet betalen, 
zelfs al heeft ze het diploma dokter als dokter .... of wel ?

Weet dat vandaag de politie eerder een Mexicaans politieapparaat is geworden met veel ‘Chefs’ die 
dan nog liefst niet teveel doen en zeker al geen verantwoordelijkheid wensen te nemen om hun 
promotie kansen niet teniet laten te gaan. Ook is er te weinig aandacht aan het Calog personeel 
besteed. Vandaag zien we dat sommige diensten geleid worden door Calog Personeel, terwijl de 
dienst minstens door een Politiefunctionaris zou moeten geleid worden.

(meegedeeld door Open Vld lid aan Stefaan)

Antwoord van Stefaan 
Dank voor uw verhaal wat mijn bewering staaft dat overal bij de overheid efficiëntie verbeteringen 
mogelijk zijn. De finale uitkomst is altijd: daling van het overheidsbeslag en niettemin betere kwaliteit 
van de dienstverlening voor de burger.

En tja, ook om zoveel mogelijk “sterren” te verdienen lijkt het vaak lonend een politieke kameleon 
te zijn en de gekozen kruiwagens naar de mond te praten. Er is nog een ganse weg af te leggen…..


