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Erwin Hongenaert, de nieuwe vast afgevaardigde voor de politie in de provincie Oost-Vlaanderen 

 

Erwin werd op 2 augustus 1959 geboren in de Oost-Vlaamse stad Eeklo. Hij groeide er op in 
een arbeidersgezin waarvan de beide ouders uit huis gingen werken; iets wat uitzonderlijk 
was in die tijd. 

Na het college van Eeklo en de middelbare studies in het instituut Glorieux te Oostakker te 
hebben doorlopen, trad hij in het huwelijk met Dina. Samen brachten ze hun dochter Tilly op 
de wereld. Inmiddels brengt Tilly zelf al vijf kinderen groot. 

Op 1 juli 1982 werd Erwin ingelijfd bij de gemeentepolitie van Eeklo, en nog geen vier jaar later werd hij, na 
het succesvol afleggen van diverse selectieproeven, opgeroepen bij de Gerechtelijke Politie bij het Parket te 
Brugge. Van 1988 tot 1994 was Erwin lid van de Nationale Brigade van de Gerechtelijke Politie – ook wel 
23ste genoemd. Gedurende de eerste drie jaar daarvan maakte hij deel uit van de Groep voor Schaduwing en 
Observatie (GSO), de volgende drie jaar werkte hij als eerstaanwezend inspecteur aan diverse internationale 
drugonderzoeken. Toen Erwin in 1994 terug de brigade te Brugge vervoegde, werd hij binnen de moord-
sectie coördinator van het afstappingsteam. 

Dat bleek een perfecte voorbereiding op het officiersexamen, want in maart 2000 werd hij benoemd tot 
gerechtelijk commissaris. Na een korte stage in de financiële sectie van de GPP Antwerpen keerde hij terug 
naar de oude stek te Brugge, waar hij nog een paar jaar meedraaide in de sectie geweldsdelicten. Na het 
volgen van een opleiding aan de Universiteit Gent legde hij zich toe op Leefmilieucriminaliteit en Ruimtelijke 
Ordening. Deze discipline gaf hem wat ruimte en mede dankzij impuls van enkele collega’s begon hij zich 
meer te engageren binnen onze vakbondswerking. 

Erwin, die al sinds april 1995 lid is van het ACV, werd in 2011 militant voor ACV Politie West-Vlaanderen, toen 
nog onder de leiding van vast afgevaardigde Jos Stragier en later Koen Dooms. In het najaar van 2017 werd 
de plaats van vast afgevaardigde Jos Stragier in Oost-Vlaanderen opengesteld. Erwin besloot deze kans met 
beide handen te nemen. Op dat ogenblik maakte hij al deel uit van de meer overkoepelende comités, zoals 
het gemeenschappelijk groepscomité.  

Het is voor Erwin een nieuwe uitdaging om, na meer dan 35 jaar politiewerk, zijn collega’s bij te staan met 
raad en daad, en ervoor te blijven streven dat de politiemensen op het terrein gerespecteerd worden, zowel 
op persoonlijk als professioneel vlak. Daarnaast gaat zijn aandacht uit naar de gevolgen van de besparingen 
op het politieapparaat. Samen met zijn militanten wil hij erop blijven toezien dat er voldoende werkings-
middelen ter beschikking worden gesteld om de politietaken op een veilige en verantwoorde manier te 
blijven uitvoeren. Een opdracht die in een paar zinnen te omschrijven valt, maar in de praktijk een echt 
titanenwerk blijkt te zijn. 

Wie dacht dat Erwin aan uitbollen denkt, heeft het verkeerd voor. Het is de bedoeling om zo vlug mogelijk op 
kruissnelheid te komen, al beseft hij dat er daarvoor een inlooptijd nodig is. Ook is het zeker niet evident om 
de kennis van zijn voorganger in een korte tijd op te slaan.  

Erwin bedankt Jos via deze weg omdat deze hem heeft voorgesteld aan de belangrijkste medespelers in het 
syndicaal overleg. En wij wensen Erwin veel succes met de nieuwe uitdaging. 
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