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Beste lezer,

Het jaar 2020 was een heel bijzonder jaar in de geschiedenis van onze politiezone, omdat het
een ongekend crisisbeheer vereiste: dat van de COVID-19-pandemie.

Dit crisisbeheer is in meer dan één opzicht specifiek:

• het heeft een wereldwijde omvang, de oorsprong is een nog weinig bekend virus en het blijft
duren: het begon in maart 2020 in België en gaat door in 2021;

• het kan ons allen treffen, individueel, en veroorzaakt een zekere bezorgdheid bij onze
medewerkers, namelijk om zelf besmet te raken of om hun naasten te besmetten;

• de middelen om het probleem aan te pakken waren in een eerste fase zeer beperkt,
waardoor wij zeer vindingrijk te werk moesten gaan;

• de richtlijnen van de overheden zijn talrijk en veranderen vaak en snel;
• de verwachte houding van onze dienstverlening is relatief repressief.

Vanaf 13 maart 2020 waren wij dan ook genoodzaakt een aantal maatregelen te nemen en
deze zeer regelmatig aan te passen.
En ik denk dat ik kan zeggen dat we deze ongekende en soms moeilijke situatie op een zeer
professionele manier hebben aangepakt, met name dankzij:
• een grote beschikbaarheid en grote inzet van al onze medewerkers;
• een goede teamgeest binnen het directiecomité;
• een uitstekende samenwerking en communicatie met onze overheden, meer bepaald de

gemeentebesturen, die blijk gegeven hebben van een grote luisterbereidheid en te allen
tijde beschikbaar waren om ons te helpen bij het zoeken naar oplossingen voor de
ondervonden problemen;

• frequent en vruchtbaar overleg met de representatieve vakbonden.

Maar deze pandemie heeft niet alleen negatieve gevolgen gehad. Deze heeft een positieve
invloed gehad op het misdaadcijfer in onze 3 gemeenten waardoor 2020 verreweg het jaar is
met de laagste criminaliteit ooit. Het is ook het jaar met het laagste aantal
verkeersongevallen en slachtoffers van deze ongevallen!

Ten slotte heeft het afgelopen jaar ons in staat gesteld om de nieuwe organisatie die in maart
2019 werd ingevoerd te consolideren, om de projecten die we hadden opgestart voort te
zetten, om andere op te starten, en dit alles met één hoofddoel, namelijk een maximale
veiligheid en een optimale levenskwaliteit garanderen voor alle burgers die op het
grondgebied van onze 3 gemeenten wonen of er langskomen!

Michaël JONNIAUX
Eerste hoofdcommissaris van politie
Korpschef van de Politiezone Montgomery
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✓Het Politiecollege

Het Politiecollege bestaat uit de drie burgemeesters, de korpschef, de zonesecretaris en de bijzondere 
rekenplichtige. 
Het voorzitterschap wordt afwisselend verzekerd door elke burgemeester volgens een vooraf bepaalde 
sleutel. 
In 2020 was de heer Olivier MAINGAIN voorzitter tot 31 maart. Vanaf 1 april werd hij opgevolgd door 
de heer Benoît CEREXHE.

Alle beslissingen die worden voorgelegd aan de Politieraad gaan eerst langs het Politiecollege.
Het politiecollege komt gewoonlijk twee keer per maand samen. 
In 2020 waren er 21 gewone vergaderingen en 19 vergaderingen inzake tuchtzaken.

BESTUURSORGANEN

✓De Politieraad 

De politieraad komt in principe minstens vier keer per jaar samen. In 2020 zijn er vijf vergaderingen 
gehouden. De raadsleden worden verkozen onder de gemeenteraadsleden van de drie gemeenten.
De Politieraad wordt voorgezeten door de voorzitter van het Politiecollege.

Olivier MAINGAIN
Burgemeester

Sint-Lambrechts-Woluwe

Vincent DE WOLF
Burgemeester

Etterbeek

Benoît CEREXHE
Burgemeester

Sint-Pieters-Woluwe
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Het directiecomité

1HCP Michaël JONNIAUX
Korpschef 02/788.90.02

1ADV Virginie MALI
Directeur

02/788.96.30

STRATEGIE EN 
KWALITEIT

1ADV Emmanuel HELPENS
Directeur

02/788.90.33

MIDDELENBEHEER

1HCP Marc PARLIER
Directeur

02/788.90.10

RISICOBEHEER

ADV Etienne VIATOUR
Zonesecretaris

HCP Geoffrey LAVERGNE
Directeur

02/788.95.24

OPERATIONELE 
COÖRDINATIE

1CP Thierry PEIGNOIS
wnd. directeur
02/788.94.01

EERSTELIJNSPOLITIE NABIJHEIDSPOLITIE

1HCP Marc MONIN
Directeur

08/788.90.03

1CP Jacques BRUYNINX
Directeur

02/788.94.30 

LOKALE RECHERCHE

CP Cedric STROOBANTS
Directeur 

02/788.95.20

OPERATIONELE STEUN

Sinds 1 maart 2019 is de nieuwe organisatie van de politiezone doorgevoerd. Het directiecomité werkt,
onder leiding van de korpschef en volledig in overeenstemming met het Politiecollege, dagelijks aan de
verbetering van de prestaties van de personeelsleden voor een betere veiligheid en een betere
levenskwaliteit van de burgers op het grondgebied van onze 3 gemeenten.
2020 was het eerste volledige werkingsjaar binnen deze nieuwe structuur en stelde ons in staat om in
dat opzicht veel acties te verwezenlijken.
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COVID-19-PANDEMIE

De cijfers met betrekking tot de activiteit van
onze politiezone tijdens het jaar 2020 zijn
uiteraard sterk beïnvloed door de Covid-19-
pandemie.

In de eerste plaats omdat onze
eerstelijnsdiensten een aanzienlijk deel van hun
middelen moesten besteden aan de controle op
de naleving van de inperkingsmaatregelen,
voornamelijk in het openbaar vervoer en op de
openbare weg, zoals blijkt uit de onderstaande
tabel.
Ten tweede, omdat deze inperkingsmaatregelen
duidelijk effect hebben gehad op de criminaliteit.

Niet verwonderlijk dat ook binnen de
politiediensten vanaf 13 maart 2020 veel
maatregelen moesten worden genomen, zowel op
het gebied van gezondheid en welzijn op het werk
als op het gebied van personeel, materieel en ook
operationeel beheer.
Dankzij deze maatregelen is de zone erin geslaagd
het virus buiten te houden.
De zone kon rekenen op personeel dat aanwezig,
beschikbaar en gemotiveerd was om de bevolking
te dienen.
De dienstverlening aan de burger was te allen tijde
gewaarborgd, aangezien de basisfuncties zonder
onderbreking werden verstrekt, zelfs op het
hoogtepunt van de crisis.



STRATEGIE

• De nabijheidspolitie versterken
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Partneractie op de site Louvain-en-
Woluwe

✓ De politieantenne op de universiteitscampus
heeft een project ontwikkeld om zwerfvuil op
straat te voorkomen en onder de aandacht te
brengen. Daartoe werd een
kwaliteitspartnerschap met de school “Chapelle
aux champs” ontwikkeld. De studenten
maakten tekeningen om hen bewust te maken
van het belang van het respecteren van de
volksgezondheid op de site.

✓ Een "LISA-antenne" (lokale veiligheidsantenne)
op het Stokkelplein wordt bestudeerd,
gesubsidieerd door regionale fondsen.

✓ Op initiatief van en met de eigen financiering
van de gemeente Etterbeek wordt het project
van de door de federale politie ter beschikking
gestelde paardenpatrouilles voortgezet. Deze
doorkruisen het grondgebied van de gemeente
Etterbeek +/- 10 keer per maand, naar gelang
van de behoeften op het terrein.

Aankoop van elektrische fietsen

✓ De nabijheidspolitie van Sint-Lambrechts-
Woluwe heeft een elektrische fiets
aangekocht, met name voor zachte
preventiepatrouilles, in het kader van
wijzigingen van de woonplaats,
administratieve controles op het terrein, voor
preventie- en veiligheidspatrouilles op
plaatsen die met de auto niet bereikbaar
zijn...
Daarmee sluit de politiezone ook echt aan bij
een visie van duurzame ontwikkeling.
De fietsbrigade is er ook mee uitgerust voor
haar 15 politieambtenaren.
Andere collega's hebben de wens geuit om
over fietsen te beschikken om de
nabijheidsfunctie te vervullen.

✓ Verdere uitwerking van het project
"Wijkteam - District Team". Dit project
automatiseert het inschrijvingsproces in
samenwerking met onze drie gemeenten.
De nabijheidsdienst van het politiebureau
van Sint-Lambrechts-Woluwe heeft
deelgenomen aan de ontwikkeling van dit
proces.

Focus

✓ De FOCUS-app (oorspronkelijk ontwikkeld
door de politiezone Antwerpen) werd ook
ingezet in onze verschillende operationele
diensten en het personeel werd opgeleid in
het gebruik ervan. Het doel is om op het
terrein over zoveel mogelijk operationele
informatie te beschikken en zo digitaal
mogelijk te werken!

District Team

LISA antenne 

Paardenpatrouilles

✓ De lokale veiligheidspatrouilles worden
verzorgd door het personeel van de
politiehuizen en zijn, tijdens de dagelijkse
werking, gericht op lokale fenomenen, zoals
'diefstal', 'verkeersveiligheid' en 'overlast'.
Deze patrouilles hebben ook een belangrijke
rol gespeeld bij het toezicht op de naleving
van de gezondheidsmaatregelen in verband
met COVID-19.

✓ Deelname van wijkinspecteurs aan controle-
en veiligheidsoperaties in bepaalde wijken
van de drie gemeenten.

Politiehuizen in het hart van de gemeenten



STRATEGIE

• De nabijheidspolitie versterken
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Contactpunt Scholen

✓ Het contactpunt scholen wordt vernieuwd
en vindt zichzelf voortdurend uit! Het team
van vrijwillige politieambtenaren blijft
gemobiliseerd en er is een nieuwe
hoofdinspecteur aangenomen om dit
project te coördineren.

✓ De komst van Covid en de sluiting van de
scholen voor een lange periode hebben dit
initiatief uiteraard afgeremd.

✓ Vanwege de gezondheidscrisis zijn er sinds
de start van het schooljaar in september
2020 geen aanvragen meer ingediend. Wij
hebben deze tijd echter gebruikt om ons
aanbod te verfijnen en nieuw materiaal te
ontwikkelen voor het volgende schooljaar.

✓ Anderzijds werden en worden de Operaties
Boekentas en Back to School georganiseerd
ondanks de gezondheidsomstandigheden.

Grotere rol voor alle diensten bij de 
nabijheidspolitie

✓ Een capaciteitsstudie van de fietsbrigade en
de hondenbrigade wordt uitgevoerd om de
aanwezigheid en zichtbaarheid op het
terrein te maximaliseren.

✓ Organisatie door de Dienst Bijzondere
Wetten van onze zone van informatiesessies
over het Algemeen politiereglement, dat nu
identiek is voor alle Brusselse gemeenten, en
over de gemeentelijke administratieve
sancties ten behoeve van het personeel van
de wijkdiensten, de fietsbrigade en de
hondenbrigade.

✓ Actieve deelname van onze zone
Montgomery aan het Réseau Intersection
België (netwerk nabijheidspolitie), met name
als actief lid van de raad van bestuur.

✓ Het Politiecollege heeft ingestemd met de
aanstelling van een part time medewerker
als netwerkcoördinator.

✓ Omwille van de sanitaire omstandigheden
vond het seminarie in 2020 niet plaats.
Anderzijds werd de uitwisseling van goede
praktijken, een van de belangrijkste
doelstellingen van het netwerk,
aangemoedigd: de aangesloten zones
hebben hun projecten aan de jury kunnen
voorleggen; de zone heeft haar partneractie
met de school “Chapelle aux champs”
voorgesteld (zie boven).

Réseau Intersection België
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• Het zonale gevoel en de samenwerking tussen de verschillende
entiteiten van de politiezone versterken

STRATEGIE

Operationele coördinatie

✓ In 2020 werd elke maandagochtend een
COPSE-vergadering (Coördinatie en
Oriëntatie van Patrouilles, Bewaking en
Evenementen) gehouden. Deze
vergadering, die wordt voorgezeten door
de directeur Operationele Coördinatie,
brengt alle operationele diensten van
onze politiezone samen! Het is de
gelegenheid om alle operationele
activiteit (verleden en toekomst) van onze
politiezone door te nemen.

✓ De evenementenkalender werd
verbeterd en wordt wekelijks herzien
tijdens de COPSE-vergadering (Coördinatie
en Oriëntatie van patrouilles, bewaking en
evenementen).

✓ Organisatie van een dagelijkse
vergadering met het ZIK, de lokale
recherchedienst, de operationele steun en
de interventiedienst om de actualiteit van
de afgelopen 24 uren door te nemen.

✓ Opzetten van "flexi-Ops"-operaties
waardoor zeer snel kan worden
gereageerd op een opkomend fenomeen
(overlast, woningdiefstal, ...) door
operaties op het terrein op te zetten. Met
deze operaties willen we ook de
beschikbare operationele capaciteit
optimaliseren door de politieambtenaren
die aangesteld waren voor operaties die
om verschillende redenen geannuleerd
werden, opnieuw in te zetten.

De teambuilding stond gepland voor 2020 en de 
uitnodigingen werden verstuurd. Deze moest 
helaas worden geannuleerd vanwege Covid-19.

De kadervergaderingen werden afgelast vanwege
Covid. Ze worden hervat zodra de
gezondheidsvoorschriften het toelaten.

✓ Sinds eind oktober 2020 is bijna het voltallige
directiecomité samengebracht in één gebouw
(het Monty House), om uitwisselingen en
samenwerkingen verder te versterken.
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Versterken van de zonale geest en de samenwerking tussen de verschillende entiteiten 
van de politiezone en de gemeenschapsgerichte politie

• De Information Led Policing – ILP versterken

STRATEGIE

✓ Sinds de nieuwe organisatie biedt de
dienst Strategie een meer analytische
dimensie aan het verzamelen en
verwerken van gegevens.
In 2020 is een procedure voor de
verdeling van statistische aanvragen
tussen de diensten ZIK en strategie
ingevoerd, voor meer kwaliteit en
nauwkeurigheid.

✓ In 2020 is herhaaldelijk beroep gedaan op
de dienst technische steun om de zonale
camera's zowel preventief als reactief aan
te sturen in de context van diefstallen.

De dienst ging over tot de analyse van de
beelden, met een percentage van meer
dan 60% bruikbare resultaten. In 2020
verwerkte de zone 470 beeldverzoeken,
waarvan er 175 bruikbaar werden
bevonden.

✓ Verschillende barometers worden ter
beschikking gesteld van het personeel, de
gemeentelijke preventiediensten en de
burgemeesters, zodat zij voortdurend en
bijna in real time op de hoogte zijn van de
evolutie van de criminaliteit en aldus hun
politie- of gemeentelijk optreden kunnen
bijsturen. Zij worden gedeeld tijdens de
maandelijkse
veiligheidscoördinatievergaderingen die
door de burgemeesters worden
georganiseerd in aanwezigheid van
bepaalde diensten (preventie, enz.).

✓ De rapportering van de verschillende
actieplannen is verfijnd en de eerste evaluatie
van de actieplannen die zijn opgezet in het
kader van het zonaal veiligheidsplan 2020-
2025, zal worden uitgevoerd en meegedeeld
aan alle personeelsleden en aan de
gemeenschappelijke partners. De evaluatie zal
elk kwartaal hernieuwd worden.
Het is echt een kwestie van permanente
bewustmaking van de politieambtenaren op
het terrein en hun leidinggevenden door de
dienst strategie, om de behoeften en acties zo
goed mogelijk op elkaar af te stemmen.



COMMUNICATIE

@Monty Network
De interne en externe communicatie verbeteren

"Politiezone Brussel-Montgomery pakt aan"
Video gepubliceerd op 24/10|118 keer bekeken
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Interne communicatie

✓ Uit de jaarlijkse raadplegingsstatistieken van
het intranet blijkt dat dit kanaal succes kent
en stabiel blijft. In 2020 registreerde de zone
maar liefst 113.540 raadplegingen.

✓ Het intranet werd grondig herzien voordat
deze in december 2020 ter beschikking
gesteld werd van de werknemers. Het is
gebaseerd op de geavanceerde technologieën
van samenwerkingstools en de cloud.
Uiteraard werd daarbij rekening gehouden
met de wensen en behoeften van de
werknemers.

✓ Dit intranet, dat is ondergebracht op
Sharepoint, verbetert de leesbaarheid en
vormgeving om onder meer het opzoeken van
informatie efficiënter te maken.
Deze tool maakt ook externe toegang
mogelijk via een internetverbinding en is ook
toegankelijk vanaf een tablet of een
smartphone.

✓ Het interne communicatienetwerk @Monty
heeft door Covid een informelere vorm
aangenomen. De communicatie- en
uitwisselingskanalen zijn echter welbekend en
worden gebruikt.

✓ De korpschef is hierbij, samen met zijn
teams, dagelijks betrokken om zowel hun
werkrealiteit als de behoeften van het
terrein beter te begrijpen, met name door:
▪ Jaarlijkse ontmoetingen met alle secties

van de Lokale Recherche.
▪ Regelmatige ontmoetingen met de

verschillende diensten die zeer sterk de
impact voelen van de nieuwe
organisatie.

▪ Aanwezigheid bij bepaalde controles.
▪ Patrouilles met de dienst Interventie.
▪ Aanwezigheid tijdens grote

evenementen.
▪ Ondersteuning van lokale

veiligheidspatrouilles (LVP), met name
in het kader van het toezicht op de
naleving van de
gezondheidsmaatregelen.

✓ Er worden verschillende portretten van
personeelsleden gemaakt, zodat anderen
hun collega's op een andere manier
kunnen ontdekken.

✓ Het verloop van de onthaaldagen werd
herzien zodat elk departement zich kan
voorstellen.

✓ De gezondheidscrisis heeft ook het gebruik
van de tool Teams voor vergaderingen "op
afstand" versneld.



COMMUNICATIE

@Monty Network
De interne en externe communicatie verbeteren
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Externe communicatie

✓ Onze Facebookpagina/ZP Montgomery PZ
wordt nog dagelijks bijgewerkt, met name in
het kader van de sensibilisering voor de
sanitaire maatregelen (het dragen van het
mondmasker en diverse ontwikkelingen in
de Covid-19-pandemie).

✓ In de communicatie over COVID heeft de
zone, in overleg met de burgemeesters van
de drie gemeenten, vrijwillig gekozen voor
een menselijke en positieve toon, waarbij
ook de mooie initiatieven van de politie, de
handelaars, de instellingen en de burgers in
de kijker worden gezet.

✓ Er worden systematisch artikelen
geschreven over preventietips, acties van de
politiezone of actuele onderwerpen voor de
drie gemeentelijke maandbladen.

✓ Dit jaar zijn er ongeveer tien persberichten
geschreven. Ze hebben betrekking op
specifieke acties of bijzonder belangrijke
operaties die door onze diensten worden
uitgevoerd.

✓ Er wordt dagelijks bijzondere aandacht
besteed aan de website van de zone. Deze
wordt vaak geraadpleegd en de zone zorgt
ervoor dat binnen een redelijke termijn op
elke gestelde vraag wordt geantwoord.

✓ De korpschef is in verschillende
televisieprogramma's verschenen over
de betrokkenheid van de politie in de
strijd tegen de verspreiding van het
coronavirus.

✓ De creatie van een visual met de
sleutelfiguren van de politiezone, in het
bijzonder voor onze externe partners.

✓ De film over en door onze politiezone
werd vertoond op onze jaarlijkse receptie
op 28 januari. Deze werd ook gepost op
de website van de politiezone en op de
Facebook-pagina. Een mooi visitekaartje
voor de buitenwereld en een sterke
identiteit voor het politiekorps.
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LEADERSHIP

• De CP3-richtlijn met betrekking tot het interne controlesysteem
implementeren

✓ In de nieuwe organisatie werd een
departement risicobeheer opgericht, die de
hoofdactiviteit van deze afdeling vormt.
Ook werd hierin een CP3/Audit-cel in
ondergebracht.

✓ In 2020 werden 145 onderzoeken geopend,
waarvan 31 gerechtelijke en 114
bestuurlijke.

✓ In 2020 werden in totaal 64 bedankings- en
felicitatiebrieven gericht aan onze
medewerkers.
Deze zijn afkomstig van de overheden,
burgers, partners of collega's van andere
diensten. Het bewijs dat onze inzet vruchten
afwerpt!

✓ 2020 was ook het jaar van:

* Het opstellen van nieuwe richtlijnen 
voor het beheer van personen die van 
hun vrijheid zijn beroofd.

* Het voortzetten van het proces ter 
verduidelijking van de opdrachten en 
bevoegdheden van de verschillende 
functionaliteiten, door het opstellen 
van reglementen van interne orde.

* Het opstellen van een dienstnota 
over het proces van intrekking en 
teruggave van wapens. En nog een over 
het huidige screeningproces.



PERSONEELSBEHEER
HUMAN RESOURCES

OPERATIONEEL KADER ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK 
KADER

Situatie op 31 december 2020

< 30 jaar

55
30-40

168
40-50

164
50-60

156
60+

22

AANGEWORVEN VERTROKKEN

1 Hoofdcommissaris
2 Commissarissen
2 Hoofdinspecteurs
16 Inspecteurs
8 CALog
4 Agenten van politie(externe 

aanwerving)

7 Pensioenen
18 vertrekken via de mobiliteit
0 NAVAP-stelstel*
1 Einde contract
0 Overlijden
0 Ontslag

*Non-activiteit voorafgaand aan pensioen

HCP CP HINP INP AP CALog Totaal

Operationeel kader 5 20 84 361 24 105 599

Werkelijk kader 4 24 66 351 32 88 565

18

28% Brusselse Agglomeratie (9% in de zone)
28% Vlaams-Brabant
20% Waals-Brabant
7% Luik

6% Henegouwen
7% Namen
1% Limburg
1% Antwerpen
2% Oost-Vlaanderen

Woonplaats van de personeelsleden

477 88



• Een actief rekruteringsbeleid ontwikkelen en de politiezone aantrekkelijk
maken

• Het tekort in sommige eerstelijnsdiensten aanpakken

PERSONEELSBEHEER
HUMAN RESOURCES
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✓ Systematische deelname van onze zone aan
de sessies die worden georganiseerd door
de GIP - Gewestelijke en Intercommunale
Politieschool (sommige sessies werden
geannuleerd vanwege COVID).

✓ Deelname aan een virtuele infodag (gevolg
Covid) georganiseerd door de GIP in het
kader van de aanwerving van
Nederlandstalige inspecteurs.

✓ In januari 2020, deelname aan een
opendeurdag georganiseerd in
samenwerking met de federale politie en de
andere Brusselse politiezones in het kader
van een rekruteringsprocedure voor
politieagenten voor de Brusselse
politiezones (Fast Track politieagenten).

✓ Er werd een eerste infosessie georganiseerd
voor inspecteurs van onze zone die
hoofdinspecteur willen worden, om hen te
helpen zich voor te bereiden op de proeven
van het bevorderingsexamen en om de
contouren en vereisten van de opleiding
beter te begrijpen.

✓ De zone blijft deelnemen aan jobbeurzen
(de organisatie van deze evenementen is
uiteraard beperkt gezien de Covid-
pandemie).

✓ 3 externe stagiairs werden in 2020
begeleid, ondanks de gezondheidscrisis.

✓ Het aantal personeelsleden bij de
wijkinspecteurs is stabiel. De diensten zijn
nu bijna voltallig (56 van de voorziene 59).

✓ Bij elke mobiliteitscyclus systematische
publicatie van betrekkingen bij diensten
met een tekort.
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• Het beleid inzake preventie en bescherming op het werk evalueren en
aanpassen waar nodig

✓ De dienst voor Preventie en bescherming op
het werk (IDPBW) bestaat uit 2
preventieadviseurs veiligheid en 1
preventieadviseur psychosociale aspecten
(momenteel in opleiding). Er werd vaak een
beroep op hen gedaan in verband met de
interne maatregelen die nodig waren in het
kader van de COVID-19-pandemie.

✓ Er werd een Coronacel opgericht om de
verschillende projecten uit te voeren die tot
doel hebben om zo snel mogelijk te kunnen
inspelen op de gezondheidsvoorschriften van
de epidemie.
Tijdens de wekelijkse vergaderingen van het
directiecomité wordt systematisch een
gedetailleerd en bijgewerkt statusverslag
opgesteld.

✓ Zoals de wet voorschrijft, heeft onze
politiezone opnieuw haar jaarlijks
welzijnsactieplan opgesteld in nauwe
samenwerking met de representatieve
vakbonden. Dit plan wordt het hele jaar door
regelmatig opgevolgd.

✓ Het directiecomité heeft gevraagd om
risicoanalyses uit te voeren van de meest
blootgestelde functies. De
beroepsrisicoanalyse van de
"Interventiedienst" werd op 22 oktober
2020 aan het directiecomité voorgesteld. Het
werk wordt voortgezet in 2021 met de
opdrachten van de verkeersdienst (met
uitzondering van de motorrijders) en de
GBOR-opdrachten.

✓ De elektrische fietsen en de tricity werden
ook onderworpen aan een voorafgaande
risicoanalyse.

✓ De IDPBW heeft meegewerkt aan de
reorganisatie van de dispatching, met
bijzondere nadruk op de naleving van
ergonomische normen: er werden bureaus
aangekocht die in de hoogte verstelbaar zijn
en staand werken mogelijk maken.

✓ Het personeel kan, op verzoek en onder
bepaalde specifieke voorwaarden, drie uur
per maand aan sport doen tijdens de
dienst. Dit aanbod kent een groot succes.

✓ Op initiatief van de psychosociale cel
worden regelmatig gesprekken gehouden
met elke departementsdirecteur om de
balans op te maken van het welzijn van de
personeelsleden, de ondervonden
moeilijkheden en de voorgestelde
oplossingen.



Gevarieerde en kwalitatieve opleidingen

PERSONEELSBEHEER
OPLEIDING

Hieronder volgen de belangrijkste opleidingen die
in 2020 werden gegeven aan het operationele
korps:

✓ AMOK (neutralisatie van een seriemoordenaar
in een openbare ruimte);

✓ FOCUS (verstrekking van operationele
informatie op digitale dragers);

✓ Gemeentelijke administratieve sancties
(gegeven door de dienst bijzondere wetten aan
collega's van de andere diensten);

✓ Alcohol en drugs achter het stuur;
✓ Raavis (app waarmee gegevens kunnen worden

uitgewisseld tussen de politiediensten en de
Dienst Vreemdelingenzaken);

✓ I+Belgium (platform voor de controle van
voorwaardelijke vrijlatingen);

✓ EIP (Eerste Interventieploegleden),
✓ Eerste interventieploegleider (hoofd EIP) ,
✓ Industriële hulpverlener

Ook hier is de impact van Covid groot
geweest. Tal van opleidingen werden
geannuleerd omdat ze niet via
videoconferentie konden worden
gegeven.

Cijfers voor 2020

4.189 uren opleiding gevolgd door
432 politieambtenaren, waarvan
2.434 uren schietopleiding en 1.755
uren PITIP (politie-
interventietactieken en -technieken).
Dit is uiteraard minder dan in
voorgaande jaren, maar deze cijfers
zijn te verklaren door het feit dat
vanaf maart de PITIP-uren werden
opgeschort vanwege Covid.
Alleen de trainingssessies op de
schietbaan konden het hele jaar door
worden gehandhaafd, maar op
voorwaarde dat strikte specifieke
maatregelen werden nageleefd
(beperkt aantal, aangepaste duur van
de sessies,...).

21

✓ Er worden heel wat inspanningen
geleverd op vlak van opleiding, met
name om de interacties met andere
Brusselse politiezones, de
Gewestelijke en Intercommunale
Politieschool (GIP) en Brussel
Preventie & Veiligheid (BPV) te
versterken.

✓ Onze zone neemt deel aan de door
GIP opgerichte opleidingsraad.

✓ Onze medewerkers hebben ook
deelgenomen aan opleidingen
georganiseerd door de politiezone
Brussel-Hoofdstad-Elsene (C-
vergunning, Trekkers).

In 2020 zijn de opleidingen tot officier
van bestuurlijke (OBP) of van
gerechtelijke politie (OGP) gestart. 12
medewerkers zijn opgeleid voor het
OGP-luik en 4 medewerkers voor het
OBP-luik.

✓ Er werden 11 GBOR-opleidingsdagen -
Genegotieerd beheer van de openbare
ruimte – georganiseerd.

✓ De GBOR-pool telt momenteel 185
leden, waaronder 5 CP's, 16 HINP's en
164 INP's, afkomstig uit alle diensten
in de zone.
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BEGROTING 2020 € 60.745.707,74

Gewone € 56.491.591,42

Buitengewone € 4.254.116,32

✓ Federale dotatie en subsidies

✓ Bijdragen van de gemeenten

Etterbeek € 10.178.629,31 33%.

Sint-Lambrechts-Woluwe € 12.268.903,40 39%.

Sint-Pieters-Woluwe € 8.866.027,50 28%

Federale dotatie € 10.967.866,38

Subsidies Europese top € 1.100.000,00

Federale verkeersveiligheidsconventie € 1.632.086,58

Gewestelijke verkeersveiligheidsconventie € 171.428,58

25%

5%

52%

3%
10% 5%

Federale dotatie
Gewestelijke dotatie
Bijdrage gemeenten
Leningen
Divers
Heffingen
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✓ De gezondheidscrisis vergde ook op dit
gebied een extra inspanning, door een
proactief beheer van
beschermingsmiddelen (hydroalcoholische
gels, handschoenen, maskers, enz.) op te
leggen.

✓ De zone huurt nu sinds eind oktober 2020
nieuwe kantoren die ideaal gelegen zijn op
de Montgomery-rotonde, in het hart van
de politiezone. Deze huur heeft het met
name mogelijk gemaakt lokalen vrij te
maken binnen de antenne van Etterbeek
met het oog op de reorganisatie van de
diensten in comfortabelere
omstandigheden en met een betere
communicatie tussen de afdelingen.

✓ Een zonale nota is opgesteld over de
analyse van de gewenste materialen en
uitrusting binnen de zone.

✓ Op initiatief van de zone werd samen
met de 5 andere politiezones en met
BPV - Brussel Preventie & Veiligheid - een
werkgroep opgericht die nagaat hoe de
samenwerking kan worden verbeterd in
het kader van de procedures voor de
overheidsopdrachten.

✓ De politiezone zet de federale
raamovereenkomsten voort, maar voert
ook eigen opdrachten uit wanneer er
geen raamovereenkomst meer is of
wanneer de behoeften specifiek zijn.

✓ Tijdens de zomervakantie worden
systematisch de aankoopbehoeften
verzameld die vervolgens worden
onderzocht door het directiecomité. Zo
konden we ook nu weer de begroting
voor 2021 tijdig opmaken en in
november 2020 ter goedkeuring
voorleggen aan de Politieraad.

AANKOPEN VOERTUIGEN

3 Seat Alhambra voor de hondenbrigade
1 anonieme Seat Alhambra voor DBW 
Etterbeek
1 anonieme Skoda Octavia break voor de 
opleidingscel
1 anonieme VW Tiguan voor de recherche
1 VW Passat variant Alltrack voor de 
Interventiedienst
Specifieke uitrusting voor een bestelwagen 
van de Lokale Recherchedienst

Dankzij de aankopen die in 2020 werden
gedaan, kunnen we oude voertuigen,
waaronder 5 dieselvoertuigen, buiten gebruik
stellen en ons beleid voortzetten om de lage-
emissiezone (LEZ) van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest te respecteren.

Optimalisatie van materiaal- en gebouwenbeheer
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De zone rondde haar project PRINT CORNER in 
2020 af: 
✓ Printcorners (10) werden in alle gebouwen in 

de zone geïnstalleerd en gebruikt.
✓ Alle infosessies (4) hebben plaatsgevonden. 

De uitrol is voltooid. 
✓ Het aantal printers is dus aanzienlijk 

verminderd, met het oog op een duurzame 
ontwikkeling. 

Een veralgemening van het gebruik van Galop 
Lite* door alle diensten van de zone.

De zone ontwikkelt haar ICT-visie en nieuwe technologieën

✓ Gebruik van de systemen FLEET COMPLETE POLICE (waarmee onder meer de ploegen op het terrein
kunnen worden gelokaliseerd en opdrachten kunnen worden doorgegeven) en Be-SECURE
(waarmee op het terrein en in het algemeen op afstand digitaal kan worden gewerkt).
Het Be-SECURE-systeem en de Office 365-installaties hebben de uitvoering van het aanbevolen
telewerken tijdens de Covid-periode aanzienlijk vergemakkelijkt.

✓ Terbeschikkingstelling van Focus (het op digitale wijze verstrekken van operationele informatie op
draagbare middelen): sommige eenheden zijn reeds volledig operationeel; de opleiding is nog bezig.

Evolutie in het kader van de AVG - Algemene
verordening gegevensbescherming:
De zonesecretaris is specifiek aangesteld om
ervoor te zorgen dat de zone vanaf november
2020 aan haar verplichtingen voldoet in dit
verband.

* Administratief programma voor loopbaanbeheer van het personeel.

Ontwikkeling van onze ICT-visie en nieuwe technologieën
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Videobewaking
De zone beschikt over vaste dome-camera's. 
Die bieden een kijkveld van 360°. De beelden worden in 
realtime doorgestuurd naar onze zonale dispatching. 

Op 31 december 2020 telde de zone:
29 camera's in Etterbeek
89 in Sint-Lambrechts-Woluwe, waarvan 13 in het Fallon
stadion
23 in Sint-Pieters-Woluwe.

De politiezone Montgomery beschikt ook over één mobiele camera die wordt opgesteld tijdens
belangrijke evenementen: Europese toppen, NAVO‐toppen, de Wereldbeker Voetbal, de Ronde van
Frankrijk, enz.
Deze camera wordt ook gebruikt als in bepaalde wijken criminaliteit wordt gesignaleerd.
Zij wordt doorgaans geïnstalleerd gedurende één week. In 2020 was zij 28 weken in gebruik.



PROCESBEHEER

• De documentatie en processen bijwerken op het gebied van planning en
crisismanagement

• De maatregelen in het kader van de terreurdreiging bijwerken en voltooien
• Bepaalde operationele procedures verduidelijken
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In 2020 werden 33 zonale nota's opgesteld, waaronder een aantal met betrekking tot het
pandemiebeleid.
Sommige daarvan werden vervolgens in de vorm van reflexfiches gegoten, beslissingsschema’s die
de richtlijnen vertalen om ze leesbaarder en gemakkelijk toepasbaar te maken voor het personeel
op het terrein.

Bovendien werden er verschillende operationele procedures ingeleid die in verschillende
processen werden gegoten. Hierbij werd rekening gehouden met de nieuwe organisatie.

✓ De aanpak van de coronaviruscrisis hield ons
een groot deel van het jaar 2020 bezig. In dit
verband zijn verschillende specifieke nota’s
opgesteld.

✓ Ons departement Risicobeheer heeft een
vergelijking gemaakt tussen de richtlijnen in
de nieuwe omzendbrief GPI 95 over het
dragen van kogelvrije vesten en de
richtlijnen die sinds 2016 in onze politiezone
gelden.

✓ De risicoanalyses met betrekking tot onze
infrastructuur in de context van de
terreurdreiging zijn verfijnd. En de
werkzaamheden op dit gebied zijn
voortgezet.

✓ Hoewel de meeste grote lokale evenementen
in 2020 werden afgelast vanwege de Covid-
19-pandemie, blijft de terreurdreiging
systematisch beoordeeld in elke risicoanalyse
die voor elk evenement wordt uitgevoerd.
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• Een reglement van interne orde opstellen met alle regels en richtlijnen die van
kracht zijn binnen de politiezone

• Het planningsproces van de diensten herzien
• Een systeem uitrollen om de bewijsstukken te beheren

Het roadbook, een zonaal reglement van
interne orde, met de belangrijkste regels en
richtlijnen die in de zone van kracht zijn, wordt
momenteel uitgevoerd:

✓ Een veertigtal fiches werden reeds door het
directiecomité gevalideerd;

✓ De eerste 30 fiches werden in 2020 aan de
vakbonden voorgelegd;

✓ Het eindresultaat wordt meegedeeld op het
intranet aan alle medewerkers en
nieuwkomers binnen de zone.

De evenementenkalender werd verbeterd.
Deze wordt systematisch overlopen tijdens de
COPSE-vergadering en in tijdens het
directiecomité, d.w.z. tweemaal per week.

Evaluatie van de werking van de
coördinatiecellen:

✓ Beter gebruik van de beschikbare
operationele capaciteit;

✓ Beter zicht op de beschikbare capaciteit;

✓ Betere verdeling van de vereiste capaciteit
over de verschillende diensten.

Er wordt gewerkt aan de bundeling en
terbeschikkingstelling van de dienstregelingen
van de verschillende diensten, zodat de dienst
Operationele Coördinatie in realtime over een
overzicht van de beschikbare capaciteit kan
beschikken.

De zonale griffie die eind 2017 werd
opgericht, bestaat nog altijd.
De opvolging van de bewijsstukken zal
gebeuren door het gebruik van de door de
federale politie ontwikkelde PACOS-app. Dit
project is momenteel in uitvoering.



Bestaande partnerschappen aanmoedigen en versterken

✓ De gemeentelijke preventiediensten zijn
nauw betrokken bij de uitwerking van het
Zonaal Veiligheidsplan (ZVP) 2020-2025.
Net als andere partners werden ze
geraadpleegd bij het vaststellen van de
prioriteiten van het volgende ZVP. Dit
bestaande gemeenschappelijke
partnerschap wordt versterkt door de
uitvoering van het actieplan overlast. Er
werden regelmatig vergaderingen gehouden
om de te nemen maatregelen en de
evaluatie van de vastgestelde hotspots te
bespreken.

✓ Versterking van het partnerschap met de 
sanctionerende ambtenaren met het oog op 
de uitwisseling van informatie, met name in 
het kader van het actieplan overlast. 
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✓ De politie neemt deel aan de 5 BIN‐
netwerken‐Buurtinformatienetwerken
die actief zijn op haar grondgebied,
vooral in Sint‐Pieters‐Woluwe.
Het is een status quo. De zone blijft
aandachtig en ontvankelijk voor andere
initiatieven van deze aard, omdat het
deze BIN’s beschouwt als een duidelijke
meerwaarde voor de veiligheid en de
levenskwaliteit.

✓ Hoewel de dienst Preventie gewoonlijk
veel activiteiten organiseert om de
burgers te beschermen tegen diefstal,
werden tijdens de gezondheidscrisis de
meeste van deze activiteiten uitgesteld.

✓ Deelname aan de seniorenweek in
Etterbeek (oktober 2020).

Met de gemeentediensten Met de burgers

SAMENWERKINGEN & PARTNERSCHAPPEN



Bestaande partnerschappen aanmoedigen en versterken

Met de 5 andere Brusselse politiezones
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Met de Université Catholique de Louvain en 
de Cliniques Universitaires Saint-Luc

✓ Er worden nog steeds regelmatig
overlegvergaderingen gehouden, zowel op
strategisch als op operationeel niveau.

✓ Uitwisselingen hebben soms zelfs op strikt
vertrouwelijke basis plaatsgevonden in de
context van gevoelige situaties (VIP-
bezoeken,...).

✓ De ondertekening van een protocol over de
zorg voor NIXON-personen is afgerond.

Met Brussel Preventie & Veiligheid - BPV

✓ De politiezone Montgomery neemt deel
aan de werkgroepen die door BPV zijn
opgezet in het kader van het Globaal
Veiligheids- en Preventieplan (GVPP).

✓ Zeer actieve deelname aan de werking van
het Gewestelijk Centrum voor de
verwerking van verkeersovertredingen, bij
wie wij een politieagent hebben
gedetacheerd.

✓ Deelname aan de ontwikkeling van een
gewestelijke cel voor
overheidsopdrachten. De cel zal zich met
name inzetten voor het belang van de zes
Brusselse zones (zie hierboven).

✓ Actieve deelname aan verschillende
werkgroepen om bepaalde zaken te
stroomlijnen: gezamenlijke
overheidsopdrachten, gezamenlijke
logistieke projecten, AVG en
informatiebeveiliging,
slachtofferbejegening, COD
(vergaderingen tussen de zonale
dispatching en het ICC – het Informatie-
en Communicatiecentrum), gewestelijk
platform voor videobewaking, nieuw
gezamenlijk Algemeen Politiereglement,
enz.

✓ Ondertekening van een
protocolovereenkomst met de
politiezones Brussel-Noord en Brussel-
Hoofdstad/Elsene betreffende het
Bijzondere Bijstandsteam (BBT).

✓ Nauwe samenwerking voor het beheer
van grote evenementen:
Europese toppen, oudejaarsnacht voor
het tweede opeenvolgende jaar, enz.

✓ Uitwisseling van goede praktijken in
het kader van het Réseau Intersection
België, waarvan de zone een van de
oprichters is. De uitwisselingen
gebeuren tussen alle zones van het land
die lid zijn.

SAMENWERKINGEN & PARTNERSCHAPPEN
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ACTIEPLAN OPENBAAR VERVOER
"Wij stellen alles in het werk om enerzijds te proberen het onveiligheidsgevoel in het 
boven‐ en ondergrondse openbaar vervoer op ons grondgebied te verminderen en 
anderzijds te strijden tegen alle vormen van criminaliteit in en rond het openbaar 
vervoer, met een integrale en geïntegreerde aanpak. "

✓ Onze politieambtenaren waren 29.554 uren actief in het openbaar vervoer.
✓ De zone Montgomery organiseerde 293 plaatselijke controleacties met de MIVB (LICA) met een

gemiddelde van 2 tot 4 manschappen per actie van een uur.
✓ Onze politieambtenaren namen ook deel aan 1 FIPA (Full Integrated Police Action)-operatie, in het

openbaar vervoer die werd georganiseerd door de directeur-coördinator van het arrondissement
Brussel Hoofdstad.

✓ Onze zone organiseerde intern 26 OV-operaties – Openbaar Vervoer.
✓ De ploegen worden ingezet op het netwerk op basis van de informatie van de criminaliteitskaarten

die dagelijks worden aangemaakt door het ZIK ‐ het Zonaal Informatiekruispunt, door onze dienst
Strategie en door de MIVB.
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ACTIEPLAN VERKEERSVEILIGHEID
"Wij ontwikkelen een gerichte verkeershandhavingsstrategie om bij te dragen aan de 
doelstelling van de Staten‐Generaal van de Verkeersveiligheid in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, vooral om het aantal verkeersongevallen met doden of 
zwaargewonden tegen 2020 te verminderen met 50%.”

✓ De politiezone, en meer bepaald de dienst
Strategie & Mobiliteit die bestaat uit
medewerkers die speciaal daartoe zijn
opgeleid, adviseert de gemeentelijke partners
in het kader van aanpassingen of nieuwe
installaties voor wegen en wegensignalisatie.

✓ Ze staat ook in voor de veiligheids‐ en
conformiteitscontroles van de
werfsignalisaties op de openbare weg.

In 2020 werden deze controles uitgevoerd op
102 werven en heeft deze dienst 72
aanwezigheden verzekerd in de
Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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Proactiviteit

2016 2017 2018 2019 2020

Ongevallen met lichaamlijk letsel 347 332 304 343 289

Ongevallen met dodelijke slachtoffers 1 3 1 0 1

Totaal ongevallen 348 335 305 343 290

Lichtgewonden 376 375 332 379 311

Zwaargewonden 12 16 9 6 10

Overlijdens 1 3 1 0 1

Totaal gewonden en overlijdens 390 394 342 386 322
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Pedagogie

Preventie in de schoolomgeving

✓ Vanwege de gezondheidscrisis en de
(gedeeltelijke) sluiting van scholen tijdens de
lockdown, werden geen kinderen begeleid
door de fietsbrigade.

✓ Om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving
te verhogen, werden 14 gemachtigde
opzichters opgeleid door onze dienst Verkeer,
ten gunste van de gemeenten. Een groot
succes, ondanks de gezondheidscrisis.

Met operatie BOEKENTAS willen we de
veiligheidsvoorschriften in de
schoolomgeving herhalen voor zowel de
zwakke weggebruikers ‐ met name de
kinderen ‐ als hun ouders. Dat gebeurt
na elke schoolvakantie tijdens de BACK
TO SCHOOL‐operaties. In 2020 werden
630 uren besteed aan deze preventie.
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Snelheidspreventie

✓ De zone voert tal van preventieacties inzake
snelheidshandhaving.

✓ Ze ontwikkelde daarvoor een volwaardig
werkbeleid. Op basis van vaststellingen,
meldingen of op eigen initiatief op mogelijk
gevaarlijke plaatsen, installeert de zone er
een verkeersteller.

✓ Die meet de indicatoren die nodig zijn voor 
een reële actie. De verkeersteller werd 
gedurende 7.824 uren op 35 gerichte locaties 
geplaatst en bij 4 gelegenheden gevolgd door 
een repressieve radar.  

✓ Deze apparaten worden dan vervangen door
preventieve radars om automobilisten
bewust te maken van hun snelheid. De zone
beschikt over 6 verkeerstellers, 8
preventieve radars en 2 aanhangwagens
voor de verspreiding van
preventieboodschappen, vooral inzake
verkeersveiligheid.

✓ De preventieve radars werden gedurende
24.864 uren op 31 gerichte locaties in onze
politiezone geplaatst, en gedurende 16.824
uren in 17 schoolomgevingszones buiten
operatie Boekentas en 1.385 uren tijdens
operatie Boekentas.

✓ Omdat voorkomen altijd beter is dan
genezen, kondigt de zone elke week op haar
Facebook-pagina de locatie van enkele
radarcontroles aan.
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Repressie

✓ Sinds maart 2019 organiseren onze 
politieagenten ieder weekend een 
controleactie op het grondgebied.

✓ Organisatie van een maandelijkse 
themacampagne waaraan al onze 
operationele diensten deelnemen.

✓ 2 FLITSMARATHONS:                               
De politiezone nam deel aan de 
flitsmarathons die op 22 april en 7 
oktober werden georganiseerd door de 
federale politie.

✓ 7 BOB-wintercampagnes.

✓ De BOB-zomercampagne werd afgelast 
wegens de coronapandemie, maar er 
werden nog talrijke alcoholcontroles 
uitgevoerd in onze politiezone, vooral 's 
avonds en in het weekend.

✓ 12 snelheidsacties met interceptie. 189 
acties zonder interceptie.

✓ Deelname aan 8 FIPA-operaties met 
opstelling van verkeerscontroles.
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• Alcoholcontroles: 3.441 ademtests leidden 
tot de aanhouding van 96 bestuurders onder 
invloed van alcohol, waaronder 14 bij wie het 
rijbewijs werd ingetrokken.

• Niet op alcohol gerichte controles: 3.303 
ademtests, waarvan 89 bestuurders onder 
invloed.

Repressie van het rijden onder invloed (alcohol, drugs en andere 
substanties)

BOB-zomercampagne 2020 Geannuleerd 
BOB-wintercampagne 2019-2020  4 acties in januari 2020 
BOB-wintercampagne 2020-2021  3 acties in december 2020

• van de veiligheidsuitrusting 437 pv’s

• van de motoruitrusting 199 pv’s
• van gevaarlijk en hinderlijk parkeren 5.114 pv’s
• van GSM-gebruik achter het stuur 827 pv’s
• van het negeren van verkeerslichten 3.374 pv’s

Controle

Veiligheidscampagnes

• Drugscontroles: 44 speekseltests leidden tot de 
aanhouding van 38 bestuurders onder invloed 
van drugs, waarvoor het rijbewijs werd 
ingetrokken.

• Niet op drugs gerichte controles: 58 
speekseltests leidden tot de aanhouding van 28 
bestuurders onder invloed van drugs, van wie 
23 hun rijbewijs hebben moeten inleveren
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Doelgerichte operaties

✓ Deelname aan 2 FIPA - Kanaalplan, nl. 249 uren.
✓ 64 acties gevoerd door de interventiedienst.
✓ Patrouilles uitgevoerd door onze lokale

recherchedienst, 475 uren.
✓ DARK KNIGHT-operaties om woninginbraken in te

dijken gedurende 1.764 uren.
✓ De organisatie van Flexi-ops, operaties die snel en

bij opportuniteit opgezet worden met het
beschikbare personeel, afgestemd op de
problematiekbehoeften van het moment.

ACTIEPLAN DIEFSTALLEN MET VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN 

Preventieve aanwezigheid in winkelgebieden. 
Doel: bestrijding van gewapende overvallen, winkeldiefstal en zakkenrollerij.

OPERATIE KERSTROOS 1.042 uren

Zonale operaties

Op vraag van de burgers, preventieve aanwezigheid door politiepatrouilles rond 
leegstaande woningen. 
Onze zone Montgomery ontving in 2020 284 aanvragen voor woningtoezicht. Onze 
politiemensen besteedden 592 uren aan deze taak.

OPERATIE LAGUNA 592 uren

✓ Sinds 2014 neemt de zone systematisch deel aan de campagne EEN DAG NIET, een nationale
actiedag tegen woninginbraken. In 2020, als gevolg van de gezondheidscrisis en de lockdown,
vond deze campagne voornamelijk plaats via sociale netwerken, zonder contact met de
bevolking.

✓ De resultaten van de preventieoperatie ROZET, die tot doel heeft de burgers bewust te
maken van de noodzaak om doeltreffende maatregelen te nemen om inbraken in hun woning
te voorkomen, en die gedurende één week in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd
georganiseerd, waren dezelfde. Ook hier maakte de gezondheidscrisis een vroegtijdig einde
aan de actie. Aangezien het om een nabijheidscampagne ging met rechtstreeks contact met
de burger, zag de politiezone zich genoodzaakt deze af te gelasten.

✓ De diefstalpreventieadviseurs van de zone verstrekten 95 tips en adviezen inzake
technopreventie en hielden 35 infosessies voor in totaal 178 deelnemers.

Preventie  
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Gerichte operaties

Actieplan hinder en overlast 
"Door de strijd tegen hinder en overlast te integreren in de dagelijkse werkzaamheden van de lokale 
politieambtenaren via een sectorgerichte aanpak , bijdragen tot de verbetering van de levenskwaliteit 
ter plaatse"

De belangrijkste categorieën van overlast die onder ons actieplan vallen zijn vandalisme en schade,

netheid en milieu, geluidsoverlast, drugs en problemen met dieren.

De politiezone werkt specifiek voor overlast op basis van 3 hotspots per gemeente, die samen met het

gemeentebestuur worden bepaald op basis van geregistreerde incidenten van hinder.

Voor elke hotspot werden ambassadeurs (wijkinspecteurs en/of leden van de fietsbrigade) gekozen om

een beter zicht te krijgen op de evolutie van de overlast en om specifieke acties te kunnen uitvoeren

naar aanleiding van hun bevindingen.

Preventie  

✓ De bevolking via onze

communicatiekanalen herinneren aan de

geldende regels betreffende honden aan

de leiband, het milieu, geluidsoverlast,

bewustmaking van jongeren voor het

overlastprobleem, en het verbod op

vuurwerk.

✓ In samenwerking met onze gemeentelijke

partners werden "nul-overlast"-

sensibiliseringscampagnes gevoerd,

waarvan sommige specifiek betrekking

hadden op dakloosheid en stationair

draaiende motoren.

✓ Lokale veiligheidspatrouilles, bestaande

uit ten minste 2 personeelsleden werkten

in 2020 in totaal ongeveer 1.000

overlasturen per maand.

✓ Onze diensten hebben 2655 pv’s en

administratieve sancties opgesteld met

betrekking tot overtredingen die onder de

typologie "overlast" vallen.

Repressie  

✓ 17 "Overlast" flexi-ops werden

georganiseerd in de politiezone.

✓ 210 uren werden gepresteerd door de

dienst bijzondere wetten in het kader van

operaties in verband met graffiti,

glascontainers, sluikstorten, enz.

✓ De wijkinspecteurs van de Antenne

Louvain-en-Woluwe hebben 's avonds 48

operaties uitgevoerd op de

universiteitscampus.

✓ De Dienst Lokale Recherche heeft 378

uren observatie uitgevoerd in het kader

van drugsincidenten in de hotspots. De

dienst Stadsbendes organiseert

maandelijks een actie die gericht is op

overlast in de hotspots.

✓ De hondenbrigade voerde 256

interventies uit met betrekking tot

dieren.

✓ De verkeersdienst heeft deelgenomen

aan 3 "Trash"-operaties, georganiseerd

door Net Brussel.
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RECHERCHE EN ONDERZOEKEN

Dossier BELOTE
Verkoop van verdovende middelen in 
vereniging:
➢ 8 verdachten geïdentificeerd 

(waaronder 3 minderjarigen)
➢ 4 verdachten aangehouden en 3 

onder aanhoudingsbevel
➢ Inbeslagname van € 2 865
➢ 365 gram marihuana in beslag 

genomen
➢ Ontdekking van twee wapens
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Dossier BOUCHERIE
Teelt van verdovende middelen:
➢ 2 verdachten aangehouden (1 met elektronische enkelband en 1 onder 

aanhoudingsbevel).
➢ 578 marihuanaplanten in beslag genomen.
➢ Inbeslagname van 900 euro (negenhonderd) aan bankbiljetten.
➢ Inbeslagname van 9 gsm's.
➢ Incidentele inbeslagname van een vuurwapen (pistool), 25 kogels en een 

geluiddemper. 

Dossier JULIETTE
Teelt van verdovende middelen:
➢ 8 betrokken adressen
➢ 2961 planten
➢ Inbeslagname van € 6.000
➢ 1632 gram marihuana in beslag genomen

Dossier MOULIN ROUGE
Teelt van verdovende middelen:
➢ 2 verdachten aangehouden 
➢ €  2925
➢ 171 planten + 57,1 gram marihuana
➢ 2 gsm's

Markante dossiers inzake verdovende middelen
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Shoulder surfing - Bankkaartfraude
36 feiten. Financiële schade € 71.316,72

Fraude via telefoon, via de Digipass, 2e hands
317 feiten

Valsmunterij
12 feiten, waarvan 4 met valse dollars.

Valse verkopers
1 feit – messen en pannen

POST-IT - Factuurfraude

8 feiten voor een werkelijk verlies van € 18.976,77 op een mogelijk verlies van € 92.689,78 

In 2020: 38 feiten opgehelderd.    50 daders geïdentificeerd.    24 daders aangehouden.    
287.973,68 € gerecupereerd. 

Markante dossiers inzake fraude

FAMILIE – JEUGD

✓ In 2020 maakten de diensten Familie‐Jeugd van Etterbeek en Sint‐Lambrechts‐Woluwe 530 
aanvankelijke pv’s en 827 navolgende pv’s op en behandelden ze 2.350 begeleidende 
aanbevelingsbrieven.

✓ De diensten namen in 2020 1.390 verhoren af.

12
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✓ Opvolging van stadsbendes

Op het grondgebied van de zone zijn 4 
stadsbendes actief, voor een totaal van 176 
personen.

De sectie helderde 32 feiten op en 
identificeerde 81 verdachten.

✓ Opvolging van radicalisme

➢ De cel radicalisering heeft een specifieke knowhow. Ze voerde tal van informatie‐ en 
observatieopdrachten (gerechtelijke informatie) uit in het kader van grootschalige 
manifestaties en evenementen.
In 2020, een vrij rustig jaar in dit opzicht, werden hieraan 130 uren besteed.

➢ De cel staat in voor de opvolging van personen en groeperingen waarvan de activiteiten 
een rechtstreekse invloed kunnen hebben op de openbare rust, veiligheid en de 
volksgezondheid. Het is in dit kader dat een motorbende, die op het grondgebied van een 
van de gemeenten van de zone is gevestigd, wordt opgevolgd.

➢ De politiezone nam deel aan de verschillende vergaderingen in het kader van de Lokale 
Integrale Veiligheidscellen (LIVC) die door de 3 gemeenten werden georganiseerd.

✓ Goederen en personen - enkele cijfers

Elk dossier betreffende een door deze sectie behandelde materie, wordt geanalyseerd en indien 
nodig heropend.
In 2020:

819 diefstallen met verzwarende omstandigheden (woningen-bedrijven-winkels) 
35 diefstallen gewapenderhand
93 diefstallen van voertuigen
397 diefstallen in voertuigen 
47 diefstallen met list
11 feiten van mensenhandel
13 criminele organisaties
16 vrijwillige brandstichtingen
21 verdachte overlijdens. 

OPHELDERINGEN. 57 feiten werden opgehelderd (de nog lopende dossiers niet meegerekend).
AANHOUDINGEN. 52 personen werden aangehouden.



CRIMINALITEITSCIJFERS
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Fenomenen 2018 2019 2020

Heterdaad
2020

Feiten Aangehouden
personen

ZAKKENROLLERIJ 459 602 289 2 2

WONINGDIEFSTALLEN 1.330 1.258 862 53 78

DIEFSTALLEN IN EN OP 
VOERTUIGEN

641 635 451 8 14

VOERTUIGDIEFSTALLEN 126 101 94 6 12

DIEFSTALLEN MET GEWELD 
ZONDER WAPEN

220 273 165 32 42

DIEFSTALLEN 
GEWAPENDERHAND

23 34 35 5 8

FIETSDIEFSTALLEN 522 525 508 17 24

INTRAFAMILIAAL GEWELD 431 448 450 81 84

Opvragingsdatum ANG: 
16/04/2021



DIENSTVERLENING AAN DE BEVOLKING

INTERVENTIETIJDEN

0-10 
min

11-20 
min

21-30 
min

31-60 
min

61-180 
min

2019 28% 58% 75% 93% 100%

2020 29% 64% 84% 96% 100%

205.656 uren

1 site
128 

44.438 interventies
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ONTHAAL

3 sites 75 133.202 uren

50.906 oproepen 
ontvangen

DISPATCHING

22 31.896 uren



DIENSTVERLENING AAN DE BEVOLKING

POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING

3
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In cijfers

✓ 257 behandelingen (dossiers en
informatieverslagen samen).

✓ 270 brieven verstuurd waarin de
dienstverlening aangeboden wordt.

Deze cijfers zijn stabiel gebleven in
vergelijking met het voorgaande jaar.

Aard van de dossiers

✓ 68 feiten van echtelijk en/of familiaal
geweld. Dit betekent een stijging met
ongeveer 15% ten opzichte van het
voorgaande jaar.

✓ 13 dossiers ivm overlijden (verdacht of
natuurlijk overlijden of door ongeval,
waaronder 3 dodelijke
verkeersongevallen). Voor de
nabestaanden van de overledenen werd
een laatste eerbetoon georganiseerd – en
begeleid – in een gemeentelijk
mortuarium of bij de Gerechtelijke
Geneeskundige Dienst.

✓ 14 gevallen van zelfmoord of
zelfmoordpoging vereisten een
interventie.

✓ Andere zaken: seksueel geweld, slagen en
verwondingen, diefstallen met geweld,
diefstallen met list en met braak,
pesterijen.

Om de slachtoffers ondanks de
gezondheidscrisis zo goed mogelijk te
ondersteunen, bood de dienst
huisbezoeken aan wanneer de situatie
dit vereiste.
Individuele interviews, waarbij indien
mogelijk de voorkeur werd gegeven aan
telefonisch contact, werden standaard
aangeboden.



DIENSTVERLENING AAN DE BEVOLKING

LOKALE BEMIDDELING

In 2020 werden 263 dossiers geopend.

✓ Eenvoudige diefstallen/misbruik van 
vertrouwen (16)

✓ Slagen en verwondingen in het kader 
van intrafamiliaal geweld (5)

✓ Opzettelijke schade (12)
✓ Pesterijen (17)
✓ Beledigingen, smaad, bedreigingen (9)
✓ Familiale geschillen (80)
✓ Burengeschillen (81)

2

DIEFSTALPREVENTIEADVISEURS 
2
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✓ 976 brieven aan de bewoners.

✓ 45 technopreventiebezoeken.

✓ 50 proactieve bezoeken.

✓ 7 externe informatiesessies.

58%

4%

27%

6% 5%

Geslaagde 
bemiddeling 

Situaties vredig 
hersteld 

Heroriëntering 
dossier 

Geweigerde 
bemiddeling 

Niet geslaagde 
bemiddeling 

Bemiddeling 
onderbroken
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