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Beste lezers,

In naam van alle personeelsleden van onze politiezone stel ik u met heel veel plezier alle

activiteiten en markante feiten in onze zone Montgomery in 2019. Dat was in meer dan één

opzicht een boeiend jaar.

2019 was eerst en vooral het jaar waarin we onze nieuwe organisatie op de rails zetten. Meer

dan een jaar lang hebben we daar intens over nagedacht, samen met vele medewerkers en

representatieve vakbondsorganisaties. Met deze organisatie zullen we nog efficiënter kunnen

werken en nog beter kunnen beantwoorden aan de bekommernissen van onze overheden en

burgers. Zoals in alle dossiers is het onze wens om een moderne dienstverlening aan te

bieden, die dicht bij de mensen staat, en die met een integrale en geïntegreerde aanpak

tracht te verhelpen aan veiligheidsproblemen en iedereen een behoorlijke levenskwaliteit wil

garanderen op het grondgebied van onze 3 gemeenten.

Op strategisch vlak hebben we in 2019 een belangrijk dossier kunnen afronden: de opmaak

van ons nieuwe Zonaal Veiligheidsplan 2020‐2025. Het is gebaseerd op de resultaten van de

lokale veiligheidsenquête 2018, de verwachtingen van onze overheden en partners en een

doorgedreven analyse van de criminaliteit en onveiligheid en zal onze werkzaamheden de

komende 6 jaar in goede banen leiden.

2019 was ook het jaar waarin we ons project "Contactpunt Scholen' concreet konden

uitrollen. Een hoofdinspecteur (hét contactpunt voor de scholen) en een netwerk van 35

politieambtenaren van onze zone die vrijwillig met jongeren werken ... Een mooi project dat

door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd beloond met de 'Prijs David Yansenne 2019' en

door het netwerk ‘Réseau Intersection’ met de prijs van de jury 2019.

Ook hebben we in 2019 verder gewerkt om ons personeelsbestand aan te vullen. We hebben

verschillende initiatieven ondernomen om nieuwe mensen aan te werven. Voor het eerst in

jaren zijn we er bijvoorbeeld in geslaagd om voldoende mensen aan te trekken voor onze

wijkdiensten.

Tot slot was 2019 uiteraard het jaar waarin we de start van de Ronde van Frankrijk in goede

banen moesten leiden, een gigantische uitdaging voor onze politiezone. Al onze

politieambtenaren werkten daarbij nauw samen met de overheden en de gemeentelijke

diensten om de veiligheid te garanderen van de burgers, de supporters en de deelnemers aan

de Ronde die doorheen onze 3 gemeenten trok.

U zult het bij het lezen zelf merken: de veiligheid van de burgers loopt als een rode draad

doorheen al onze opdrachten en projecten. De steun van de overheden en de herhaalde

aanmoedigingen van de bevolking, dat is wat ons voortdurend motiveert.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Michaël JONNIAUX  

Eerste hoofdcommissaris

Korpschef
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�Het Politiecollege

Het Politiecollege bestaat uit de drie burgemeesters, de korpschef, de zonesecretaris en de bijzondere  

rekenkundige.

Het voorzitterschap wordt afwisselend verzekerd door elke burgemeester volgens een vooraf bepaalde  

sleutel.

In 2019 was de heer Vincent DE WOLF voorzitter tot 31 maart. 

Vanaf 1 april werd hij opgevolgd door  de heer Olivier MAINGAIN.

Alle beslissingen die worden voorgelegd aan de Politieraad gaan eerst langs het Politiecollege.  

Dat vergadert doorgaans twee keer per maand.

In 2019 waren er 23 gewone vergaderingen en 16 vergaderingen inzake tuchtzaken.

BESLISSINGSORGANEN

�De Politieraad

De Politieraad komt in principe minstens vier keer per jaar samen. 

In 2019 heeft hij vijf keer  vergaderd.

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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ORGANISATIE
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In 2018 besloot de korpschef, met het akkoord

van het Politiecollege en de medewerking van

een strategisch comité, om de hele structuur en

organisatie van onze politiezone Montgomery te

herzien.

Op 9 november 2018 werd de nieuwe organisatie

(zie het organigram op de vorige pagina)

voorgesteld aan de Politieraad die ons zijn

vertrouwen heeft geschonken. Na intens

denkwerk ging ze op 1 maart 2019 concreet van

start.

Eddy VANDEKERKHOVE 1

Operationele coördinatie d.d.

Nieuwe organisatie

Het directiecomité van politiezone Montgomery

De nieuwe organisatie steunt met name op de  

volgende doelstellingen:

� Meer politieambtenaren op het terrein.

� Beter werken binnen de wijken.

� Grotere betrokkenheid bij de lokale

problematieken zoals overlast, diefstal of  

inbreuken op de burgerlijke wellevendheid.

� Nieuwe diensten die efficiënt beantwoorden  

aan specifieke of nieuwe noden.

Michaël JONNIAUX  

Korpschef

Emmanuel HELPENS  

Middelenbeheer

JacquesBRUYNINX  

Lokale recherche

MarcMONIN  

Buurtpolitie

Virginie MALI  

Strategie &  kwaliteit

MarcPARLIER

Risicobeheer

Etienne VIATOUR  

Zonesecretaris

1 Frank DE VOS vervulde zijn functie tot 31‐10‐2019. ² Jozef KOEKS vervulde zijn functie tot 31‐07‐2019.

Cédric STROOBANTS  

Operationele ondersteuning

Thierry PEIGNOIS ²  

Eerstelijnspolitie d.d.



� Meer acties voor verkeersveiligheid, een van

de prioriteiten van de zone. Naast een

verhoogde en uitgebreide aanwezigheid

(m.b.t. de dienstregeling) van de dienst

motards opgericht  

mobiliteitsproblemen

verkeer    op    het    grondgebied,    werd een

die  

en

brigade van 5  

bijspringt bij  

politiecontroles.

� Sinds 2019 werd de dienst Familie‐ Jeugd

versterkt zodat intrafamiliaal  

zedenmisdrijven en dossiers

kunnen

geweld,

met

wordenminderjarigen optimaal  

opgevolgd.

� Om de zichtbare aanwezigheid van de

politieambtenaren op het terrein te

versterken, werden de openingsuren van de

politiehuizen gewijzigd.

Alleen het politiehuis van Etterbeek is 24 uur

op 24 en 7 dagen op 7 open. De 2 andere

(Sint‐Lambrechts‐Woluwe en Sint‐Pieters‐

Woluwe) zijn open van 7 tot 22 uur.

ORGANISATIE

De accenten van de nieuwe organisatie
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� Na 22 uur hebben burgers die zich aanbieden bij

de 2 gesloten politiehuizen de keuze tussen 3

mogelijkheden:

� rechtstreeks communiceren met de zonale

dispatching via de interfoon aan de ingang

van de twee politiehuizen.

� de zonale dispatching bellen via het nummer

02 788 53 43 op gelijk welk tijdstip van de  

dag of nacht en 7 dagen op 7.

� naar het politiehuis in Etterbeek gaan,

Sint‐Pieterssteenweg nr. 122.

� Via een interne denkoefening werden een

twintigtal processen uitgewerkt en/of

geherformuleerd.

� Volgens de leden van het Politiecollege:  "Met de 

nieuwe organisatie en de  nieuwe werking van onze 

politiezone  zullen we als politie nog efficiënter

kunnen optreden en dus de levenskwaliteit en  de 

veiligheid op het grondgebied kunnen  

verbeteren."



STRATEGIE

• De buurtpolitie versterken

Herwaardering van de dienst van de

wijkinspecteurs

� Het personeelstekort bij de wijkinspecteurs

werd grotendeels weggewerkt. Eind 2019

was het tekort bijna onbestaande. Vandaag

beschikken we over 58 personeelsleden van

Verhoogde aanwezigheid in de wijken

� Opening en daadwerkelijke start van de

antenne van Louvain‐en‐Woluwe op 1 maart

2019.

� Oprichting van een kantoor in Stokkel Square

voor de wijkinspecteur van Sint‐Pieters‐

Woluwe. De gemeente kreeg een budget om

het om te bouwen tot een volwaardig

multidisciplinair wijkkantoor. De werken zullen

een aanvang nemen in 2020.

� Opening van een wijkkantoor in Etterbeek, in  

de wijk Rolin. Er was ook al het wijkkantoor  

Andromede in Sint‐Lambrechts‐Woluwe.

� Op initiatief van de gemeente Etterbeek die het

project financiert met eigen middelen,

oprichting van patrouilles te paard geleverd

door de federale politie. Zij doorkruisen het

grondgebied van de gemeente Etterbeek +/‐ 10

keer per maand, afhankelijk van de noden op

het terrein.

� Organisatie in Sint‐Pieters‐Woluwe van

informatiesessies voor de inwoners over

bepaalde vormen van criminaliteit, met name

inbraak in woningen.

de 60 die  

wijkdiensten.

waren voorzien in onze  

Dat betekent één

wijkinspecteur per 2.531 inwoners, terwijl de

federale norm er 1 voorziet per 4.000

inwoners.

� De wijkinspecteurs kregen 27 smartphones

ter beschikking gesteld om hun werk op het

terrein te vergemakkelijken en de

administratieve procedures voor de burgers te

versnellen. Als app kregen ze onder meer Fix

My Street waarmee ze rechtstreeks

problemen kunnen melden aan de

wegbeheerders.

� Verdere uitwerking van het project 'Wijkteam

− Districtteam‘. Dit project automatiseert het

inschrijvingsproces in samenwerking met

onze drie gemeenten.

� Op 11 juni, organisatie van een dag van de

wijkinspecteurs van de drie gemeenten in het

kasteel Malou. De wijkinspecteurs hebben er

veel geleerd en konden veel informatie

uitwisselen.
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STRATEGIE

• De buurtpolitie versterken

� Oprichting, in maart 2019, van de LVP ‐

lokale veiligheidspatrouilles. Die worden

bemand door het personeel van de

politiehuizen en worden dagelijks

georiënteerd naar lokale fenomenen.

� De problemen die worden gemeld door de

burgers worden wekelijks opgevolgd in

samenwerking met de gemeente.

� Deelname aan de controle‐ en

beveiligingsoperaties van bepaalde wijken

van de drie gemeenten.

De politiehuizen in de gemeenten

� Aan het hoofd van elk politiehuis staat een

verantwoordelijk officier. Zijn rol is uitermate  

belangrijk :

� Hij is de 1ste gesprekspartner van de  

burgemeester en de gemeentelijke  

diensten van de betrokken gemeente en  

analyseert samen met hen de problemen  

rond veiligheid of levenskwaliteit op het  

grondgebied.

� Hij neemt deel aan de maandelijkse  

veiligheidscoördinatievergaderingen die  

worden voorgezeten door de  

burgemeester, samen met afgevaardigden  

van de diensten van de gemeente.

� Hij neemt deel aan het lokaal  

preventieoverleg met de gemeentelijke  

preventiedienst.

� Hij woont ook de wekelijkse COPSE‐  

vergaderingen bij ‐ COPSE staat voor  

Coördinatie en Oriëntatie van de  

Patrouilles, Toezicht en Evenementen.

De politieantenne van Louvain‐en‐Woluwe  

werd officieel geopend op het Carnoyplein in  

Sint‐Lambrechts‐Woluwe.

Ze wordt bemand door 5 leden van de  

campuspolitie die uitsluitend actief zijn in de  

wijken UCL ‐ Kapelleveld en Woluwe.
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STRATEGIE

• De buurtpolitie versterken

Versterkte rol van alle diensten in de  

buurtpolitie

� In het kader van de nieuwe organisatie die in  

maart 2019 werd gelanceerd, werd besloten  

om diensten die een grotere nabijheid  

vereisen of die nauw samenwerken met de  

gemeentelijke diensten nog enigszins te  

verspreiden. De dienst Bijzondere Wetten en  

de dienst Familie‐ Jeugd behouden hun twee  

vestigingen (Etterbeek en Sint‐Lambrechts‐

Woluwe).

� De hondenbrigade beschikt voortaan over  

een volledig team.

� De fietsbrigade is op één persoon na  

volledig.

Réseau Intersection Belgique

� Actieve bijdrage van onze zone Montgomery

tot het ‘Réseau Intersection Belgique’

(buurtpolitienetwerk), onder meer als actief

lid van de raad van bestuur.

� Mede‐organisatie van de jaarlijkse

conferentie van het Réseau Intersection in

2019, in Waterloo. Niet minder dan 200

leden van de Belgische politie tekenden

present.

De politiezone won de prijs van de jury voor

het project 'Contactpunt Scholen'. De

juryleden prezen dit project voor de

structurele en methodische aanpak, de

aandacht voor samenwerking en de

betrokkenheid van de personeelsleden die

zijn toegetreden tot het netwerk van

vrijwillige politieambtenaren.

� Promotie van het ‘Réseau Intersection’

binnen de Franstalige Belgische politie.
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STRATEGIE

• De buurtpolitie versterken

Contactpunt Scholen

Het Contactpunt Scholen ging begin 2019 van  

start. Sinds de oprichting heeft het al  

verschillende realisaties op zijn naam staan:

� De update van de fiches "Scholen‐  

Academies‐ Crèches" in nauwe  

samenwerking met de betrokken  

inrichtingen.

Dankzij deze fiches beschikt de politie over  

actuele informatie tijdens een interventie bij  

een crisissituatie in een inrichting.

� De coördinatie van de operatie BOEKENTAS  

bij de aanvang van het schooljaar in  

september 2019.

� De coördinatie van de operatie BACK TO  

SCHOOL na elke schoolvakantie.

� De opmaak en voorstelling van een  

geïntegreerd pedagogisch aanbod in de  

verschillende inrichtingen, in nauwe  

samenwerking met de preventiediensten  

van onze drie gemeenten.

� Het behalen van de prijs David Yansenne  

2019 van het Brussels Hoofdstedelijk  

Gewest.

� Het Contactpunt Scholen won ook de prijs

van de jury 2019 van het Réseau

Intersection Belgique (zie eerder).

In 2019 namen heel wat leerlingen deel aan  

onze projecten:

Module Deelnemers

Op een dag word ik  

politieambtenaar

328 leerlingen

Een dag met de politie 356 leerlingen

Iedereen wordt geacht de  

wet te kennen

426 leerlingen

Mega! 156 leerlingen

Conferentie over drugs 36 ouders

Cyberpesten 97 ouders &  

leerlingen

Project op maat bijna 100  

leerlingen

Koffie met de politie 45 opvoeders
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• De zonegeest en de samenwerking tussen de verschillende entiteiten  

van de politiezone versterken

STRATEGIE

Operationele coördinatie

� Oprichting van het

operationele coördinatie

departement

om de

samenwerking tussen de verschillende  

departementen te versterken.

� Organisatie van de wekelijkse COPSE‐  

vergaderingen ‐ COPSE staat voor  

Coördinatie en Oriëntatie van de  

Patrouilles, Toezicht en Evenementen.  

De COPSE‐vergaderingen worden  

bijgewoond door alle operationele

diensten. Bedoeling is om de operationele  

activiteit in de zone beter te coördineren.

� Betere planning, en op langere termijn,

van de operationele activiteit van de

politiezone.

� Opmaak van een operationele kalender.

� Organisatie van operaties in bepaalde

meer gevoelige wijken van onze

gemeenten twee keer per maand met de

afgevaardigden van de verschillende

diensten.

In juni 2019 werd een teambuilding

georganiseerd.

Naast de organisatoren namen 

er 82  personen aan deel.

In 2019 werden 2 kadervergaderingen gehouden  

voor de departementsdirecteurs en de  

dienstchefs.

Onder meer de volgende thema's kwamen aan  

bod:

De fiches Synergie  

Ronde van Frankrijk

Lokale Veiligheidsenquête  

Zonaal Veiligheidsplan

Het actieplan Welzijn
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De zonegeest en de samenwerking tussen de verschillende entiteiten van de politiezone

en de buurtpolitie versterken

• De Information Led Policing (ILP) versterken

STRATEGIE

� Reorganisatie van de verspreiding van

(statistieken) informatie door het Zonaal

Informatiekruispunt en versterking van de

rapportering tussen de entiteiten op het

terrein, onder meer in het kader van de

verschillende actieplannen van het Zonaal

Veiligheidsplan.

� Sinds de nieuwe organisatie van start ging,  

gaat de dienst Strategie meer analytisch  

tewerk bij de inzameling en verwerking  

van de gegevens.

� Herziening en standardisering van het  

observatieverslag van de  

gemeenschapswachten dat wekelijks naar  

de politiezone wordt gestuurd voor  

verwerking.

� Oprichting van de dienst technische  

ondersteuning voor de inzameling en  

exploitatie van gegevens van de  

bewakingscamera's, gsm's of het ANPR‐  

systeem ‐ Automatic Number Plate  

Recognition (automatische  

nummerplaatherkenning).

Over het hele jaar 2019 verwerkte deze

dienst, 550 beeldopvragingen waarvan

166 met een positief resultaat.

� Er worden het personeel en de

burgemeesters verschillende barometers  

ter beschikking gesteld die een  

nauwkeuriger beeld geven van de evolutie  

van de criminaliteit en dus de politie‐ of  

gemeentelijke actie kunnen oriënteren. Ze  

worden onder meer gedeeld tijdens de  

maandelijkse  

veiligheidscoördinatievergaderingen.

� Organisatie van de rapportering over de

verschillende actieplannen die werden

uitgevoerd in de zone. Daarvoor werd een

strategische kalender opgemaakt die rekening

houdt met de noden van de verschillende

partners en met de voorziene deadlines, meer

bepaald met de Zonale Veiligheidsraden die

twee keer per jaar worden georganiseerd.

� Het systeem FLEET COMPLETE POLICE

werd geïnstalleerd op de smartphones

van het personeel van de wijken.

� In samenwerking met de directie van de

dienst Interventies wordt momenteel

gewerkt aan een kwaliteitsvolle

rapporteringstool.

� Terbeschikkingstelling van dagelijkse

rapporten en wekelijkse criminaliteitskaarten

aan de drie gemeentelijke preventiediensten.



COMMUNICATIE

Het netwerk @Monty
De interne en externe communicatie verbeteren

Interne communicatie

� Uit de jaarlijkse statistieken van de raadpleging

van het intranet blijkt dat dit kanaal succes

kent. Het aantal raadplegingen steeg van

73.226 in 2018 naar 116.909 raadplegingen

vorig jaar.

� Bovendien wordt momenteel gewerkt aan

een nieuw intranet, gebaseerd op

geavanceerde technologieën zoals

collaboration tools en de cloud. Dit intranet zal

de medewerkers ter beschikking worden

gesteld in de zomer van 2020.
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� Het Sharepoint intranet zal overzichtelijker  

zijn en met een betere lay‐out zodat de  

informatie sneller kan worden  

teruggevonden.

Via een internetverbinding zal ook een  

externe toegang mogelijk zijn.

� Sharepoint zal ook kunnen worden  

geraadpleegd vanaf tablet en smartphone.

� De korpschef en zijn teams spannen zich

dagelijks in om de realiteit en de noden

van het terrein zo goed mogelijk in te

schatten, onder meer via :

� Jaarlijkse ontmoetingen met alle

afdelingen van de dienst Lokale

Recherche.

� Regelmatige ontmoetingen met de

verschillende diensten die zeer sterk de

impact van de nieuwe organisatie

ondergaan.

� Aanwezigheid bij bepaalde controles.

� Patrouilles met de dienst Interventies.

� Aanwezigheid tijdens grote

evenementen.



COMMUNICATIE

Het netwerk @Monty
De interne en externe communicatie verbeteren
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Externe communicatie

� Onze Facebookpagina Facebook.com/ZP

Montgomery PZ is geleidelijk aan uitgegroeid

tot dé digitale plek voor informatie‐

uitwisseling tussen de burgers en onze zone.

Het bericht over « de plakband – voorteken

van een mogelijke inbraak» bereikte maar

liefst 227.667 personen!

In 2019 overschreed onze pagina de kaap van

5.000 volgers. Een bemoedigend resultaat!

Iedere maandag  

snelheidscontroles

worden  

aangekondigd

er  

die

nauwlettend worden geraadpleegd door onze  

volgers.

� Systematisch worden er artikels met

preventietips of over de acties van de

politiezone opgemaakt voor de drie

gemeentelijke maandbladen.

� In 2019 werden ook een twintigtal

persberichten verspreid. Zij handelden over

specifieke acties of bijzonder belangrijke

operaties van onze diensten.

� Ook op onze nieuwe website worden er

regelmatig (meermaals per week)

nieuwsberichten geplaatst.

� Interventie van de korpschef op

verschillende seminaries over:

� Leadership, hoe het ook kan (seminarie  

georganiseerd door de FOD

Volksgezondheid);

� De communicatiestrategie binnen een

politiezone, presentatie tijdens een

seminarie van de buurtpolitie dat in

Marokko werd georganiseerd door

DCAF, een internationaal organisme;

� De veiligheidsenquêtes onder de

bevolking (seminarie Politeia).

� Organisatie van de communicatiedag voor

de deelnemers aan het directiebrevet

(opleiding om toegang te krijgen tot de

graad hoofdcommissaris van politie).

� Voorstelling van het pedagogische aanbod

van het Contactpunt Scholen aan de

verschillende schooldirecties.

� Aanwezigheid van de korpschef en de

verantwoordelijke van de dienst Preventie

van de zone op de nationale persconferentie

van de campagne 1 DAG NIET,

georganiseerd in Sportcity in het kader van

het Buurtinformatienetwerk (BIN).
� Opmaak, validatie en verdeling, in

juni 2019, van het jaarverslag 2018.

In oktober 2019 en op vraag van de

burgemeesters van

gemeenten werd

brievenbussen van

onze drie

in alle  

onze 3

gemeenten (+/‐ 60.000!) een mini‐

jaarverslag gedeponeerd. De zone

ontving veel positieve reacties op

deze massaal verspreide informatie

van de politiezone aan de bevolking.



LEADERSHIP

• De CP3‐richtlijn betreffende het interne controlesysteem toepassen

� Oprichting van het departement Risicobeheer.

� Oprichting van een cel CP3 ‐ Audit.

� In 2019, opening van 126 onderzoeken waarvan:

44 gerechtelijke

82 administratieve.

Deze cijfers zijn de laagste sinds de oprichting van politiezone Montgomery.

� In 2019 hebben onze personeelsleden een recordaantal felicitaties ontvangen, met een totaal van

111 bedankings‐ en felicitatiebrieven.

Die ontvingen we van de overheden, de burgers, de partners of van collega's van andere diensten.  

Onze inzet werpt dus wel degelijk haar vruchten af!

� Uitvoering van een grondige audit van het beheer van in beslag genomen goederen in de  

politiezone.

� Deelname aan verschillende audits van het Comité P en de AIG, de algemene inspectie van de  

geïntegreerde politie.
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PERSONEELSMANAGEMENT
HUMAN RESOURCES

OPERATIONEEL KADER

ADMINISTRATIEF EN  

LOGISTIEKKADER

Situatie op 31 december 2019

< 30 jaar 30‐40 40‐50 50‐60 60+

7 24 23 28 3

< 30 jaar 30‐40 40‐50 50‐60 60+

50 148 148 120 9

AANGEWORVEN
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VERTROKKEN

1 Commissaris

0 Hoofdinspecteur

23 Inspecteurs

7 CALOG

0 Agent van politie (re‐integratie)

13 Pensioen

14 Mobiliteit

2 NAVAP‐stelsel*

3 Einde contract

0 Overlijden

3 Ontslag

*Non‐activiteit voorafgaand aan de  pensionering.

HCP CP HINP INP AP CALog Totaal

Organiek kader 5 20 84 361 24 105 599

Werkelijk kader 3 23 67 352 29 86 560

29% Vlaams Brabant 7% Henegouwen

27% Brusselse agglomeratie (9% in de zone) 6% Namen

19% Waals Brabant 2% Limburg

8% Luik 1% Antwerpen

1% Oost‐Vlaanderen

Woonplaats van de personeelsleden



• Een actief aanwervingsbeleid ontwikkelen en de politiezone aantrekkelijk maken

• Het tekort op bepaalde eerstelijnsdiensten wegwerken

PERSONEELSMANAGEMENT
HUMAN RESOURCES

� Systematische deelname van onze zone aan de

sessies georganiseerd door de GIP ‐

Gewestelijke en Intercommunale Politieschool.

� Idem voor de sessies van het PIVO ‐ Provinciaal

Instituut voor Vorming & Opleiding.

Gelijkaardige stappen werden ondernomen

voor de politiescholen van Namen en Jurbise.

� In 2019 werd de zone 9 keer voorgesteld aan

aspiranten van de GIP en het PIVO.

� Eveneens in 2019 werden in onze lokalen

verschillende sessies georganiseerd voor

aspiranten van de GIP. Verantwoordelijken van

de politiezone en personeelsleden waren

aanwezig om de uitwisseling te bevorderen en

vragen te beantwoorden.

� De politiezone heeft hard gewerkt om haar

kader aan te vullen. Zowel in het kader van de

klassieke mobiliteit als in dat van de mobiliteit

voorbehouden voor aspirant‐inspecteurs of van

de externe aanwervingen. Het feit dat we het

kader van onze wijkdiensten konden aanvullen

(zie eerder) bewijst dat deze inspanningen

lonen!
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� De zone communiceert ook uitvoerig over

openstaande betrekkingen voor 'externen'

via de website, de Facebookpagina en de

gemeentebladen.

� De politiezone nam in 2019 deel aan

6  jobbeurzen.

� 9 externe stagiairs werden begeleid in 2019.



PERSONEELSMANAGEMENT
HUMAN RESOURCES

De preventie en bescherming op het werk evalueren en aanpassen waar nodig

� Zoals wettelijk is voorzien heeft onze

politiezone ook in 2019 haar jaaractieplan

welzijn opgemaakt in nauwe samenwerking

representatieve

Dat jaaractieplan

door regelmatig

met de

vakbondsorganisaties.  

wordt het hele jaar  

opgevolgd.

� De preventieve risicoanalyses in het kader

van de voorbereiding en het beheer van

evenementen werden in 2019 nog verbeterd.

� De personeelsleden kregen kleine geschenken  

met de eindejaarsfeesten en Sinterklaas.

� Toename van het aantal sportactiviteiten

georganiseerd op het grondgebied van een

van onze 3 gemeenten waaraan de

personeelsleden kunnen deelnemen tijdens

hun diensturen.

� Ondersteuning en uitdeling van een T‐shirt  

van de zone aan de personeelsleden die  

deelnemen aan bepaalde sportactiviteiten  

zoals de 20 km van Brussel of de Marathon  

van Brussel.

� Drie uur per maand, op aanvraag en mits

naleving van bepaalde voorwaarden, krijgen

de personeelsleden tijdens bepaalde uren

kans om te sporten op het werk.

Velen maken daar gebruik van.

Inspecteur Pierre‐Yves VERBAUWHEDE,  

Belgisch kampioen badminton.

22



PERSONEELSMANAGEMENT
OPLEIDING

Gevarieerde en kwaliteitsvolle opleidingen

GPI48@ MONTY

� Omzendbrief GPI48 organiseert de opleiding  

en training in geweldbeheersing. Meermaals  

per jaar trainen de operationele  

personeelsleden en schaven ze hun kennis  

inzake interventietechnieken bij met of zonder  

vuurwapen. Ze worden daarbij begeleid door  

monitoren met een brevet geweldbeheersing.

Zoals ieder jaar heeft onze politiezone alles in  

het werk gesteld om haar medewerkers de  

kans te geven om het hiervoor voorziene

aantal uren te volgen.

� Deze opleidingen worden ontwikkeld door  

de cel Opleidingen in samenwerking met

ACTIEVE KRACHTEN (monitoren

geweldbeheersing van de verschillende

diensten  

In 2019

van  

waren in

de zone).  

de zone 19

gebrevetteerde monitoren actief.

Samen zorgen ze ervoor dat elk

personeelslid de verplichte minima haalt.

Ze passen zich aan aan het niveau en de

specifieke noden van alle deelnemers.

Cijfers 2019

7.392 uur opleiding gevolgd door 430 politieambtenaren waarvan 2.526 uur schietopleiding &

4.866 uur PITIP (politie‐interventietactieken en ‐technieken) met als belangrijkste thema het  

beheer van een AMOK‐situatie (neutraliseren van een massamoordenaar in een openbare  

ruimte).
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Gevarieerde en kwaliteitsvolle opleidingen

PERSONEELSMANAGEMENT
OPLEIDING

� In 2019 werden er opnieuw opleidingen

georganiseerd buiten de zone waaraan alle

personeelsleden konden deelnemen. Onder

meer:

• Lessen Nederlands aan de Nederlandse

Academie (vervolg van 2018 en einde).

Dit initiatief voor tweetaligheid ging in

2018 van start in samenwerking met de

GIP. In 2019 werd het voortgezet met

vooral het doel om Franstalige

personeelsleden een kwaliteitsvolle

taalopleiding te bieden. Wij waren de

eerste Brusselse politiezone die onze

collega's lieten deelnemen. Met 111

inschrijvingen kan de kwaliteit van onze

politiezone er alleen maar op

vooruitgaan. De politiezone telt 58,5%

tweetalige collega's: 262 operationele

en 49 CALog.

• Opleiding defensief rijden (vervolg en

einde) voor personeelsleden van de

eerste lijn aan de Peugeot Driving

Academy.

� Voor alle personeelsleden

werden er ook opleidingen georganiseerd  

in de politiezone zelf, onder meer over :

• antidiscriminatiewetten

• het algemeen politiereglement en

de gemeentelijke administratieve

sancties

• het gebruik van de Booster Tricity

• de app I+BELGIUM: platform voor

de controle van personen die zijn

vrijgelaten onder voorwaarden.

� De houders van het SELOR‐brevet voor de  

kennis van de tweede landstaal kunnen  

tijdens hun diensturen lessen Engels volgen  

(30 uur per jaar & gedeeltelijke  

terugbetaling van de inschrijvingskosten).

� In 2019 werden 16 opleidingsdagen GBOR georganiseerd.GBOR staat voor Genegotieerd Beheer van  

de Openbare Ruimte.

� De GBOR‐pool telt momenteel 176 leden onder wie 3 commissarissen, 19 hoofdinspecteurs en 

154 inspecteurs.

� De leden zijn afkomstig van alle diensten. 24



MIDDELENBEHEER

BEGROTING 2019 56.477.764,87 €

Gewone 53.136.875,87 €

Buitengewone 3.340.889 €

� Bijdragen van de gemeenten

Etterbeek € 9.520.147,17 33%

Sint‐Lambrechts‐Woluwe € 11.475.195,96 39%

Sint‐Pieters‐Woluwe € 8.292.461,00 28%

� Federale dotatie & subsidies

Federale dotatie 2019 € 10.736.527,12

Subsidies Europese top € 1.612.635

Federale conventie verkeersveiligheid € 1.762.536,33

Gewestelijke conventie verkeersveiligheid € 171.428,57
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27% Federale dotatie 6% Gewestelijke dotatie

52% Bijdragen van de gemeenten 3% Leningen

12% Varia



MIDDELENBEHEER

� Optimalisatie materiaalbeheer

� In het nieuwe organigram zijn alle diensten

die middelen beheren ondergebracht in één

departement, namelijk het departement

Middelenbeheer.

� Indiensttreding van Emmanuel HELPENS,  

directeur middelenbeheer, op 1 september  

2019.

� Onze nieuwe directeur schaarde zich van

meet af aan ten volle achter de verschillende

infrastructuurprojecten van de zone.

Hij besteedt bijzondere aandacht aan de

verschillende noden en aan de lopende en

toekomstige projecten van de dienst

telematica.

� Ook wil hij de uitwisselingen en synergie

verbeteren tussen de 4 diensten van deze

directie.

� Tot hier toe werd het overleg tijdens de

verschillende etappes van het

aankoopproces van materiaal geval per geval

georganiseerd. In 2019 werd beslist om

hiervoor een permanente werkgroep op te

richten waarin onder meer de

vakbondsorganisaties vertegenwoordigd zijn.

� De korpschef en de  

Middelenbeheer hebben

directeur  

frequent

� Tijdens de

systematisch

verzameld

informele contacten om de besluitvorming

nog te versnellen.

zomervakanties worden  

de aankoopbehoeften  

die vervolgens worden

onderzocht door het directiecomité.

Zo konden we ook nu weer de begroting

2020 tijdig opmaken en in november 2019

ter goedkeuring voorleggen aan de

Politieraad.

� Op initiatief van de zone werd samen met

de 5 andere politiezones en met BPV ‐

Brussel Preventie en Veiligheid ‐ een

werkgroep opgericht die nagaat hoe de

samenwerking kan worden verbeterd bij

aanbestedingsprocedures.

Uiteindelijk werd bij BPV een cel

'overheidsopdrachten‘ opgericht.

Deze zal opdrachten voorstellen aan de 6  

Brusselse politiezones. Ze organiseert  

daarvoor vergaderingen met de 6  

politiezones om de werkprocedures en de  

prioritaire opdrachten te bepalen.

� De kaderopdrachten van de federale politie,

de federale overheid of het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest zijn en blijven

prioritair.
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MIDDELENBEHEER

� Optimalisatie materiaalbeheer

� Er werd een driemaandelijkse inventaris

opgemaakt voor al het  bewapeningsmateriaal.

� Andere initiatieven zijn een map met de  

procedures, de organisatie van de  bewapening 

in de operationele en niet‐  operationele zone, 

een kast voor ingetrokken  wapens en een 

individuele inventaris voor  alle

personeelsleden.

� De uitrol van de Galop‐software in het kader

van de inventaris is nog volop aan de gang.
� Wagenpark

Wij beschikken over een recent en efficiënt  

wagenpark dat voldoet aan de normen van de  

lage‐emissiezone van het Brussels Hoofdstedelijk  

Gewest. Onlangs kochten we ons eerste voertuig op  

LPG (Liquified Petroleum Gas).

� Uitrusting

In 2019 kochten we voor de 5 leden van onze

motorbrigade een gloednieuw uniform via de

kaderopdracht van de federale politie. Ze zijn nu

veel beter zichtbaar en voelen zich een pak veiliger!

AANKOPEN in 2019

� 8 anonieme voertuigen

� 3 Golf Sportvan

� 2 Skoda Octavia

� 14 driewielige bromfietsen

� 1 BMW motorfiets

� 1 tweedehandsvrachtwagen met laadklep
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MIDDELENBEHEER

* Administratief programma voor loopbaanbeheer van het personeel.
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� Informatica

De zone ontwikkelt haar IT‐visie en nieuwe technologieën.

� Exploitatie van de systemen FLEET COMPLETE POLICE (waarmee ze de teams op het terrein kan

lokaliseren en opdrachten kan doorgeven) en Be‐SECURE (voor digitaal werk op het terrein).

� De app WIJKTEAM is nog steeds in ontwikkeling.  De gemeentelijke diensten en onze wijkdiensten 

vergaderen veelvuldig om aan alle behoeften te  beantwoorden en van de app een nuttige,

handige en gebruiksvriendelijke tool te maken.

� In het kader van het project FOCUS (terbeschikkingstelling van operationele informatie op de

draagbare digitale tools) voerde onze zone een technische analyse uit, organiseerde ze

informatiesessies en werd het materiaal opgeleverd. De daadwerkelijke uitrol is gepland in de

tweede trimester van 2020.

De zone ontwikkelde haar project PRINT  

CORNER dat in januari 2019 van start ging :

• Keuze van het materieel &  

oplossingen voor gecentraliseerd  

beheer.

• Functionele analyse van de noden

van de diensten, parallel met een

kostenanalyse.

• Lancering van een Person Of  

Contact in juli‐augustus.

• Realisatie van een systematische  

uitrolmethodologie.

• Uitrol van het project begin  

december in het politiehuis van  

Etterbeek.

• Installatie van 10 toestellen.

• Organisatie van 4 informatiesessies  

voor de gebruikers.

Gebruik van Galop Lite* door 75% van de  

diensten van de zone.

Vooruitgang in het kader van de GPDR‐

Algemene Verordening Gegevensbescherming:

• Realisatie van de inventaris van de  

databanken bij de  personeelsleden.

• Analyse met het oog op de  

aangiften.

• De aangifte van de bijzondere  

databanken is volop aan de gang.  

Ongeveer 80% werd aangegeven  

in 2019.



MIDDELENBEHEER

� Camerabewaking

De zone beschikt over vaste dome‐camera's.

Die bieden een kijkveld van 360°. De beelden worden in  

realtime verstuurd naar onze zonale dispatching.

Op 31 december 2019 telde de zone :

29 camera's in Etterbeek

58 in Sint‐Lambrechts‐Woluwe waarvan 13 in het Fallon‐  

stadion

23 in Sint‐Pieters‐Woluwe.

De zone Montgomery beschikt ook over één mobiele camera die wordt ingezet tijdens belangrijke

evenementen : Europese tops , NAVO‐tops, de Wereldbeker Voetbal, de Ronde van Frankrijk, enz.

Deze camera wordt ook gebruikt als in bepaalde wijken criminaliteit wordt gesignaleerd. Hij wordt

doorgaans geïnstalleerd gedurende één week. In 2019 was hij 30 weken in gebruik.
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PROCESMANAGEMENT

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

crisismanagement.

• De maatregelen in het kader van de terreurdreiging bijwerken en aanvullen

• Bepaalde operationele procedures verduidelijken

� In 2019 maakte de politiezone een politie‐  

interventieplan op van haar inzet in het  

kader van nood‐ en interventieplannen. Dat  

interventieplan werd verspreid via het  

intranet en kan door alle personeelsleden  

worden geraadpleegd.

� Na de bezoeken aan de metrostations samen

met de MIVB, werd voor elk metrostation de

fiche bijgewerkt in het kader van het

bijzonder nood‐ en interventieplan.

In 2019 werden 19 zonale nota's opgemaakt.

Bovendien werden er verschillende operationele

procedures gestart die in verschillende processen

werden gegoten. Hierbij werd rekening

gehouden met de nieuwe organisatie.

� Een analyse van de terreurdreiging bij de

opdrachten werd uitgevoerd. Er werd

rekening gehouden met de nieuwe

organisatie van de politiezone.

� Er werd een methodologie vastgelegd om de  

terreurdreiging voor onze infrastructuren te  

analyseren. Die methodologie werd in de  

politieantenne van Etterbeek gebruikt voor  

een eerste risicoanalyse.

Ze werd ook ter goedkeuring voorgelegd aan  

de vakbondsorganisaties.

� Met de terreurdreiging wordt voortaan ook

rekening gehouden bij de bouw van nieuwe

gebouwen. Dat was met name het geval voor

onze nieuwe antenne van Louvain‐en‐

Woluwe en voor het nieuwe politiehuis van

Etterbeek (Jachttuinen). De dreiging wordt

ook systematisch geïntegreerd in onze

operationele risicoanalyses tijdens grote

lokale evenementen.
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PROCESMANAGEMENT

• Een huishoudelijk reglement 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

� In het kader van de nieuwe organisatie kon

het departement Operationele coördinatie

worden opgericht, evenals coördinatiecellen

in de 4 andere operationele departementen.

Bedoeling is om de activiteiten zo snel

mogelijk te plannen, in het belang van het

personeel en van de optimale organisatie van

de diensten.

Deze coördinatiecellen besteden bijzondere

aandacht aan het feit dat eenmaal de

evenementen bekend en gepland zijn, de

personeelsaanvragen wel degelijk bij de

betrokken diensten terechtkomen.

� Opmaak van een activiteitenplanning die  

iedereen kan raadplegen.

� Opmaak en verspreiding van de nota over de

nieuwe organisatie en de nieuwe werking

van de politiezone in februari 2019.

� Opmaak en verspreiding van een nota over de

opdrachten en de werking van de antenne

van Louvain‐en‐Woluwe.

� Uitwerking van de methodologie voor de

opmaak van het toekomstige roadbook. Dat

zou in de 'need to know'‐versie beschikbaar

zijn tegen september 2020.

De zonale griffie die eind 2017 werd opgericht, 

bestaat nog altijd. 

Haar activiteiten in 2019:
931 dossiers neergelegd op de zonale griffie,

tegenover 563 dossiers op de griffie van de

rechtbank van eerste aanleg.

372 PAC's (verdovende middelen van

minder dan 3 gram) werden vernietigd.
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De bestaande partnerschappen aanmoedigen en versterken

� Onze zone draagt actief bij tot de drie

actieplannen die worden aangestuurd door

de gemeenten.

• In Sint‐Lambrechts‐Woluwe voor de

Andromedewijk

• In Sint‐Pieters‐Woluwe voor de

Vriendschapswijk

• In Etterbeek voor de Rolinwijk.

� De 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.

Bovendien worden ze systematisch  

uitgenodigd op de vergaderingen van de  

Zonale Veiligheidsraad.

� Politiezone Montgomery werkt samen met  

de gemeentelijke diensten die zijn belast  

met:

• de gemeentelijke administratieve  

sancties ‐ de GAS‐boetes

• het wegbeheer

• de mobiliteit

• de noodplanning.

� De politie neemt deel aan de 5 BIN‐

netwerken‐buurtinformatienetwerken

die actief zijn op haar grondgebied,

vooral in Sint‐Pieters‐Woluwe.

� Vertegenwoordigd door de

wijkinspecteurs en de preventiedienst

neemt de zone ook systematisch deel

aan de onthaalvergaderingen voor de

nieuwe inwoners van de gemeenten.

� Onze politiezone nam actief deel aan

de sensibiliseringssessies tot diverse

vormen van criminaliteit (diefstal,

oplichting, fraude) die de gemeente

Sint‐Pieters‐Woluwe organiseerde

voor haar burgers.

� Om zo goed  

beantwoorden aan  

verwachtingen van

mogelijk te de

noden en haar

bevolking,

steunt de politiezone op de resultaten

van de lokale veiligheidsenquête 2018.

Daaruit bleek onder meer dat :

• 74% van de bevolking zegt  

tevreden te zijn over de houding  

van onze politieambtenaren.

• De bevolking meer informatie  

vraagt over de werking, 

de  resultaten en de acties van 

de  politie.

• De wijkinspecteur nog  

onvoldoende bekend is.

Met de gemeentelijke diensten Met de burgers

SAMENWERKING & PARTNERSHIP
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De bestaande partnerschappen aanmoedigen en versterken

Met de 5 andere Brusselse politiezonesMet de Université Catholique de Louvain en de  

Cliniques Universitaires Saint Luc

� Regelmatig worden overlegvergaderingen

gehouden, zowel op strategisch als op

operationeel niveau.

� Opening van de politieantenne Louvain‐en‐  

Woluwe op het Carnoyplein op 1 maart 2019.

Met Brussel Preventie & Veiligheid (BPV)

� De zone Montgomery neemt deel aan 10

werkgroepen die door BPV werden opgericht

in het kader van het Globaal Veiligheids‐ en

Preventieplan (GVPP).

� Zeer actieve deelname aan de oprichting van  

het Gewestelijk Centrum voor de

verwerking van Verkeersovertredingen waar

wij een politieambtenaar hebben

gedetacheerd.

� Deelname aan de oprichting van het

Gewestelijk Crisiscentrum.

� Actieve deelname aan de 'verantwoording

afleggen' in het kader van subsidies die

worden toegekend voor Europese tops,

beveiliging van het openbaar vervoer of het

GVPP.

� Deelname aan de oprichting van een

gewestelijke cel voor aanbestedingen. De cel

werkt met name in het belang van de zes

Brusselse zones (zie eerder).

� Deelname aan de Gewestelijke

Veiligheidsraad.

� Actieve deelname aan verschillende

werkgroepen om bepaalde zaken te

rationaliseren: 

Gezamenlijke overheidsopdrachten,

gezamenlijke logistieke projecten, GPDR

en informatieveiligheid, slachtofferhulp,

COD (vergaderingen tussen de zonale

dispatchings en het ICC – het Informatie‐

en Communicatiecentrum), nieuw

gezamenlijk algemeen politiereglement,

enz.

� Opmaak van protocolakkoord voor het

beheer van terroristische aanslagen en

elke suprazonale onverwachte

gebeurtenis.

� Nauwe samenwerking voor het beheer

van

Ronde

grote evenementen:

van Frankrijk 2019,

oudejaarsnacht, enz.

SAMENWERKING & PARTNERSHIP

33



RESULTATEN

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 30.075 uur actief in het openbaar vervoer.

� Politiezone Montgomery organiseerde 192 plaatselijke controleoperaties met de MIVB

(LICA), naar rato van 2 à 4 manschappen per actie van gemiddeld 1 uur.

� Onze operationele krachten namen ook deel aan de 7 FIPA‐operaties ‐ Full Integrated Police

Action ‐ in het openbaar vervoer die werden georganiseerd door de directeur‐coördinator van

het arrondissement Brussel‐Hoofdstad.

� Onze zone organiseerde intern 41 OV‐operaties ‐ OV staat voor openbaar vervoer.

� De teams organiseren hun acties 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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RESULTATEN

ACTIEPLAN VERKEERSVEILIGHEID

"Wij ontwikkelen een doelgerichte verkeersveiligheidsstrategie 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 %. "

� Proactiviteit

� 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 2019 werden deze controles uitgevoerd op 4.436 werven en was deze dienst 83 keer

aanwezig in de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen van het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest.

2015 2016 2017 2018 2019

Ongevallen met lichamelijk letsel 355 347 332 304 344

Ongevallen met dodelijke

slachtoffers

3 1 3 1 0

Totaal ongevallen 358 348 335 305 344

Lichtgewonden 391 376 375 332 380

Zwaargewonden 20 12 16 9 6

Overlijdens 3 1 3 1 0

Totaal gewonden en overlijdens 441 390 394 342 380
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RESULTATEN

� De fietsbrigade heeft 8 keer kinderen geëscorteerd.

� Om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving te verhogen, werden 10 gemachtigde opzichters

opgeleid door onze dienst Verkeer, ten gunste van de gemeenten.

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 2019 werd

629 uur besteed aan deze preventie.
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� Pedagogie

� Preventie in de schoolomgeving



RESULTATEN

� 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.
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� Die meet de indicatoren die nodig zijn voor een reële actie.

� Vervolgens maken deze apparaten plaats voor snelheidsinformatieborden die de automobilisten

aanzetten om hun snelheid te matigen. 

� De zone beschikt over 3 verkeerstellers, 8 snelheidsinformatieborden en 2 aanhanwagens voor

de verspreiding van preventieberichten, vooral inzake verkeersveiligheid. In 2020 zullen nog

bijkomende snelheidsinformatieborden worden aangekocht.



RESULTATEN

� Repressie

� Sinds maart 2019 organiseren onze politieambtenaren

ieder weekend een controleactie op het grondgebied.

� Organisatie van een themacampagne in het kader van de  

zachte mobiliteit in september 2019 (één week) en  

december 2019 (één maand).

� 2 FLITSMARATHONS:

De politiezone nam deel aan de flitsmarathons die op 3  

april en 8 oktober werden georganiseerd door de  

federale politie.

� 11 Winter BOB‐campagnes.

� 12 Zomer BOB‐campagnes.

� 12 snelheidsacties met interceptie.

� Deelname aan 6 FIPA‐operaties met uitrol van  

verkeerscontroles.
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RESULTATEN

� Repressie van het rijden onder invloed van alcohol/drugs en andere substanties

• Doelgerichte controles: Bij 1.262 ademtests werden 88 bestuurders betrapt voor rijden  

onder invloed ; van 22 van hen werd het rijbewijs ingetrokken.

• Niet‐doelgerichte controles: Bij 6.676 ademtests werden 86 bestuurders betrapt voor  

rijden onder invloed ; van 2 van hen werd het rijbewijs ingetrokken.

12 acties.

6 acties in januari 2019.

5 acties in december 2019.

Veiligheidscampagnes

Zomer BOB‐campagne 2019  

Winter BOB‐campagne 2018‐2019  

Winter BOB‐campagne 2019‐2020

749 uur.

126 uur.
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628 uur.

911 uur.

• van de veiligheidsuitrusting

• van de motoruitrusting

• van gevaarlijk en hinderlijk parkeren

• van GSM‐gebruik achter het stuur

• van het negeren van verkeerslichten 147 uur.

Controle



RESULTATEN

Doelgerichte operaties

� Deelname aan 4 FIPA ‐ Kanaalplan, d.i. 1.440 uur.

� 25 acties van de interventiedienst.

� 6 acties van onze lokale recherchedienst,

d.i. 220 uur.

Met name tijdens operaties DARK KNIGHT om  

woninginbraken in te dijken.

� Preventie

� Sinds 2014 neemt de zone systematisch deel aan de  

campagne ‘Een dag niet’, een nationale campagne tegen  

woninginbraken.

� Politiezone Montgomery neemt ook deel aan de

preventieoperatie ROZET die gedurende één week wordt

georganiseerd in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

gemeenschapswachten, diefstalpreventieadviseurs en  

politieambtenaren controleren een groot aantal deuren  

om te zien of ze voldoende beveiligd zijn tegen inbraak.  

Met deze operatie willen we de burgers sensibiliseren  om 

de nodige maatregelen te nemen om  woninginbraken te 

voorkomen.

� De diefstalpreventieadviseurs van de zone verstrekten

179 tips & adviezen inzake technopreventie.

� Zonale operaties

OPERATIE KERSTROOS� 650 uur

Preventieve aanwezigheid in de handelswijken.

Doel: bestrijding van gewapende diefstal, etalagediefstallen en zakkenrollen.

OPERATIE LAGUNA � 744 uur

Op vraag van de burgers, preventieve aanwezigheid door bijzondere politiepatrouilles  

rond leegstaande woningen.

Onze zone Montgomery ontving 285 aanvragen voor woningbewaking tijdens de  

maanden juli en augustus 2019. Onze politieambtenaren besteedden er 744 uur aan.  

In 2019 werden in totaal 570 aanvragen ontvangen.
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RESULTATEN

RECHERCHE EN ONDERZOEK

Dossier NEM

Ontdekking van 6 cannabisplantages.

4 personen onder aanhoudingsmandaat:

� inbeslagname van 4.195 cannabisplanten.

� berekening van de illegale activa :  

2.470.650 €.

� inbeslagname van meerdere

duizenden euros.

� inbeslagname van een voertuig.

Dossier PUMA

Bijeenkomst of vereniging met het oog op handel in  

verdovende middelen.

4 personen onder aanhoudingsmandaat :

� 2 meerderjarigen en 2 minderjarigen.

� telefoontap en verhoor van 76 getuigen.

� geen materiële bewijzen gevonden.

Dossier JULIETTE

Teelt van verdovende middelen :

�op basis van informatie van een buurman van 

de  plaats van de feiten.

� observatie van 5 verdachten.

� identificatie van het voertuig dat werd gebruikt

door de verdachten.

Dossier CARBUYA

Bijeenkomst of vereniging met het oog op  

handel in verdovende middelen:

� verhoor van +/‐ 30 getuigen.

� 1 dader geïdentificeerd.

� 45 uur telefoontap.

Markante dossiers inzake verdovende middelen
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RESULTATEN

RECHERCHE EN ONDERZOEK

42

Shouldersurfing ‐ Bankkaartfraude  

100 feiten. Nadeel 221.255,84 €.  

Telefoonfraude via de Digipass

Zeer veel feiten. Gefederaliseerd dossier.  

Opvolging van de nieuwe werkwijzen.

Valsmunterij

16 feiten. Bijna 200 bankbiljetten in beslag genomen.

Valse verkopers

6 feiten voor een nadeel van 3.800 € in de loop van het jaar.

POST‐IT ‐ factuurfraude

7 feiten waaronder één poging. Nadeel 114.936,85 €.

In 2019: 62 feiten opgehelderd � 65 daders geïdentificeerd � 36 daders aangehouden. 

170.688,13 € gerecupereerd.

FAMILIE ‐ JEUGD

� In 2019 maakten de diensten Familie‐Jeugd van Etterbeek en Sint‐Lambrechts‐Woluwe

602  aanvankelijke PV's en 733 navolgende PV's op en behandelden ze 2.505 begeleidende  

aanbevelingsbrieven.

� De diensten namen in 2019 1.500 verhoren af. 
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Markante dossiers inzake fraude
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RESULTATEN

RECHERCHE EN ONDERZOEK

� Opvolging van stadsbendes

Op het grondgebied van de zone zijn

4  stadsbendes actief.

De sectie helderde 34 feiten op en  

identificeerde 85 verdachten.

� Opvolging van radicalisering

o 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 2019 werd hieraan 233 uur besteed, met name in het kader van de Ronde van Frankrijk.

o De cel staat in voor de opvolging van personen en groeperingen waarvan de activiteiten  

een rechtstreekse invloed kunnen hebben op de rust, de veiligheid en de  

volksgezondheid.

o De politiezone nam deel aan de verschillende vergaderingen in het kader van de cellen  

Integrale Lokale Veiligheid (CILV) die door de 3 gemeenten werden georganiseerd.

� Goederen en personen – Enkele cijfers

Elk dossier betreffende een materie die deze sectie behandelt, wordt geanalyseerd en indien  

nodig heropend.

In 2019 :

1.171 diefstallen (woningen ‐ bedrijven ‐ handelszaken)  

25 gewapende diefstallen

93 voertuigendiefstallen  

547 diefstallen in voertuigen  

34 diefstallen met list

2 feiten van mensenhandel  

12 samenzweringen

16 gevallen van opzettelijke brandstichting  

19 verdachte overlijdens.

OPHELDERINGEN. 79 feiten werden opgehelderd (de nog lopende dossiers niet meegerekend).

ARRESTATIES. 63 personen werden gearresteerd.
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CRIMINALITEITSCIJFERS

Fenomenen 2017 2018 2019 Aanhouding  

daders op  

heterdaad  

2019

GAUWDIEFSTALLEN 426 443 579 1

WONINGINBRAKEN 1.157 1.263 1.165 63

DIEFSTALLEN IN EN AAN  

VOERTUIGEN

724 628 620 42

VOERTUIGDIEFSTALLEN 144 125 101 5

DIEFSTALLEN MET GEWELD  

ZONDER WAPENS

289 213 258 55

GEWAPENDE DIEFSTALLEN 39 23 34 4

FIETSDIEFSTALLEN 437 509 515 17

INTRAFAMILIAAL GEWELD 597 427 435 87
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DIENSTEN AAN DE BEVOLKING

INTERVENTIETERMIJNEN

0‐10

min

11‐20

min

21‐30

min

31‐60

min

61‐180

min

2018 26% 56% 73% 92% 100%

2019 28% 58% 75% 93% 100%

44.801 interventies � 181.094 uur

1 site                                                                                           122

ONTHAAL

3 sites
75106.934 uur

47.235 ontvangen  

oproepen
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DISPATCHING

2429.272 uur



DIENSTVERLENING AAN DE BEVOLKING

POLITIONELE SLACHTOFFERHULP

3

In cijfers

� 167 behandelde dossiers.

� 278 brieven verstuurd met een dienstaanbod.

� 65 informatierapporten.

� 224 slachtoffers ontmoet over het hele jaar,

d.i. 133 directe en 91 indirecte slachtoffers  

zoals familieleden en getuigen.

Deze cijfers zijn stabiel gebleven in vergelijking  

met het voorgaande jaar.

Aard van de dossiers

� 59 feiten van echtelijk en/of familiaal  

geweld.

� 11 overlijdensdossiers (verdacht of  

natuurlijk overlijden of door ongeval,

waaronder een dodelijk verkeersongeval). 

Voor de nabestanden van de overledenen

werd een laatste eerbetoon georganiseerd

– en begeleid – in een gemeentelijk

mortuarium of in het instituut voor

gerechtelijke geneeskunde.

� 14 gevallen van zelfmoord of  

zelfmoordpoging vereisten een interventie.

� 13 dossiers van stalking.

� Andere dossiers: seksueel geweld,

slagen en verwondingen, diefstal met

geweld, diefstal met list en inbraak.
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5%

55%

3%

18%

12%

7%

Geslaagde  

bemiddeling

Situaties  

vredig hersteld

Heroriëntering  

dossier

Geweigerde  

bemiddeling

Niet geslaagde  

bemiddeling

Bemiddeling  

onderbroken

DIENSTVERLENING AAN DE BEVOLKING

LOKALE BEMIDDELING

In 2019 werden er 248 dossiers geopend.

� Enkele diefstallen / misbruik van  

vertrouwen (16)

� Slagen en verwondingen in het kader van  

intrafamiliaal geweld (5)

� Vrijwillige degradaties (12)

� Stalking (17)

� Beledigingen, smaad, bedreigingen (9)

� Familieruzies (80)

� Burenruzies (81)

DIEFSTALPREVENTIEADVISEURS

� 934 brieven aan de bewoners.

� 77 technisch‐preventieve huisbezoeken.

� 102 proactieve bezoeken.

� 18 externe informatiesessies.
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V.U. Eerste hoofdcommissaris Michaël Jonniaux

Politiezone Montgomery

Sint‐Pieterssteenweg122

1040 Brussel � 02 788 53 43 � 24/7.

ZPZ.Montgomery.Management@police.belgium.eu
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