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Het Politiecollege

De Politieraad

Het Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025

Dit bestaat uit drie burgemeesters, de zonesecretaris,  
de speciale boekhouder en de korpschef. 

In 2019 heeft het 23 gewone zittingen en 16 tuchtzittingen gehouden. 
In 2020, heeft het 21 gewone zittingen en 19 tuchtzittingen gehouden.

Vincent  
DE WOLF  

Burgemeester  
Etterbeek

Olivier  
MAINGAIN   

Burgemeester   
Sint-Lambrechts-Woluwe

Benoît  
CEREXHE 

Burgemeester   
Sint-Pieters-Woluwe

Michaël  
JONNIAUX 

Hoofdcommissaris   
Korpschef

De politieraad bestaat uit de drie burgemeesters 
en de verkozen leden van de gemeenteraden van 
Etterbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe  
en Sint-Pieters-Woluwe. 

Het voorzitterschap wordt waargenomen door de Voorzitter van het Politiecollege, dit wil 
zeggen, door de burgemeesters die het voorzitterschap om beurten en telkens voor een 
jaar op zich nemen. De politieraad heeft 5 maal in 2019 en 5 maal in 2020 vergaderd. 

Het nieuwe Zonale Veiligheidsplan werd door de Zonale Veiligheidsraad uitgewerkt 
en bekrachtigd. Voor de komende zes jaar preciseert het onze vier grote prioriteiten 
voor de politiediensten op het grondgebied van de zone:  diefstallen met geweld, 
verkeersveiligheid, criminaliteit in het openbaar vervoer en overlast & antisociaal 
gedrag. Voor elk van deze prioriteiten werden er gedetailleerde actieplannen in-

gevoerd. 
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Op 1 maart 2019 heeft de nieuwe organisatie van onze politiezone concreet 
vorm gekregen. 

Het streefdoel? Onze prestaties en zodoende ook de levenskwaliteit en de 
veiligheid van de burgers op het grondgebied van de drie gemeenten nog meer 
verbeteren. 

Dit zijn de hoofdlijnen: 

 Toename van het aantal politieagenten op het terrein  
 

In de dienst Verkeer werd er een brigade van 5 motorrijders opgericht.

 Een grotere aanwezigheid van de politie in de wijken:  
Er worden dagelijks lokale veiligheidspatrouilles ingezet die aandacht 
hebben voor de probleemstellingen van het moment: meer bepaald voor 
overlast, diefstal en antisociaal gedrag. Dankzij grote inspanningen op het 
gebied van digitalisering hebben de wijkinspecteurs die nu voltallig zijn, 
nu meer tijd om aan hun bevolking te besteden. 

 De versterking van de dienst Familie & Jeugd

 De wijzigingen van de uurroosters van de drie politiehuizen zorgen 
ervoor dat er op momenten dat dit nodig is, op het grondgebied een 
betere inzet van politieagenten kan gebeuren. 

 De reorganisatie van het Middelenbeheer -
ciëntere ondersteuning van de politieagenten op het terrein. 

 De organisatie van Flexi-ops. Deze snel opgezette gelegenheidsoperaties 
met beschikbaar personeel zijn volgens de behoeften gericht op  
probleemstellingen van het moment. 

2019: een nieuwe organisatie van de politiezone 
2020: direct al resultaten! 
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En ook:

 De inzet van het “Contactpunt Scholen” 
Een hoofdinspecteur en 35 vrijwillige politieagenten zetten zich mee in 
voor de veiligheid van de jongeren, dankzij de versterking van onze con-
tacten met de scholen, de voorbereiding van het beheer van crisissituaties 
en het voorstel van een pedagogisch aanbod dat tegemoetkomt aan de 
jongerenproblematieken.

• In 2019 hebben er 1.400 leerlingen, 97 ouders en 45 opvoeders aan 
dit netwerk deelgenomen. In dat jaar heeft het “Réseau Intersection 
Belgique” aan onze zone de prijs van de jury toegekend voor dit pro-
ject. Bovendien heeft onze zone de David Yansenne prijs gewonnen, 
die projecten beloont die in de eerste plaats streven naar een samen-
werking tussen spelers van de veiligheids- en preventieketen in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

• 2020 was onvermijdelijk wegens de gezondheidscrisis, een jaar met 
niet veel prestaties in dat opzicht. Toch hebben we deze periode benut 
om ons aanbod bij te schaven en om nieuwe ondersteuningen voor het 
volgende schooljaar te ontwikkelen.

 De opening van de antenne van Louvain-en-Woluwe bestaande uit 5 
-

heidscrisis wordt in 2020 de wederzijdse samenwerking voortgezet. Tal 
van getuigenissen van tevreden burgers en partners zijn het bewijs van het 
succes van dit initiatief. 

 Elk weekend verkeersveiligheidscampagnes.  
Sinds maart 2019 worden er elk weekend op strategische plaatsen con-
troleacties gevoerd. 
Op dezelfde manier worden er ook maandelijkse campagnes georgani-
seerd rond thema’s zoals de naleving van de regels in verband met ge-
bruikers van de zachte mobiliteit, veiligheidsuitrustingen, het verbod op 
alcohol drinken en rijden, evenals het gebruik van een gsm aan het stuur.
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2020: een jaar getekend  
door de COVID 19-pandemie 

De cijfers betreffende de activiteit van onze politiezone in het jaar 
2020 werden uiteraard sterk beïnvloed door de Covid 19-pandemie. 

Enerzijds omdat onze eerstelijnsdiensten een groot deel van hun  
middelen hebben moeten inzetten om te controleren of de lockdown-maatre-
gelen werden nageleefd, en dan voornamelijk in het openbaar vervoer en op de 
openbare weg, zoals blijkt uit de onderstaande tabel.
Anderzijds omdat deze lockdown-maatregelen uiteraard ook een impact  
hebben gehad op de criminaliteit.
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Het is geen verrassing dat er vanaf 13 maart 2020 voor de politiediensten 

talrijke maatregelen moesten worden getroffen, zowel voor gezondheid 

en welzijn op het werk, als voor personeels- en materieelbeheer, evenals 

voor operationele aangelegenheden. Dankzij deze maatregelen is de zone 

erin geslaagd om het virus globaal gezien buiten haar muren te houden.

De zone heeft kunnen rekenen op paraat, beschikbaar en gemotiveerd per-

soneel dat klaar stond om de bevolking te dienen.  De dienstverlening aan 

de burger was op elk moment gewaarborgd omdat de basisfunctionaliteiten 

zonder onderbreking verzekerd werden, zelfs op het hoogtepunt van de crisis. 

7



2019 *

2020 *

474 politiemensen • 88 burgers = 562 personeelsleden

* Op 31/12 van het jaar

475 politiemensen • 85 burgers = 560 personeelsleden

Personeel

Budget
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* Rechtstreeks beïnvloed door  
de gezondheidscrisis.Verkeersveiligheid

In een context van beperkt verkeer stellen we 
een daling vast van het aantal overtredingen 
van de verkeersveiligheidsregels. 

Veiligheid op het openbaar vervoer

Activiteiten en resultaten*
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* Rechtstreeks beïnvloed  
door de gezondheidscrisis.

Diefstalpreventie

Lokale Recherche

Bewakingscamera’s 

Verdovende middelen

Het grondgebied van de zone telt 139 bewakingscam-
era’s, een grote investering die aanzienlijke resultaten 
oplevert. De camera’s zijn essentiële tools geworden 
voor de operationele strategie. 

In 2019: 
81 dossiers
108  uren observatie  
120  uren telefoontaps

In 2020:  
100 dossiers 
270  uren observatie 
130  uren telefoontaps
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Activiteiten en resultaten*



Evaluatie van de werking van de politiediensten

Misdaadcijfers
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Zoals de hierboven vermelde cijfers duidelijk aantonen, zijn er in onze  
politiezone in 2020 aanzienlijk minder diefstallen gebeurd, in het bijzonder 
in woningen en in & op voertuigen.



Dienstverleningen aan de bevolking 
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Tot uw dienst!

ONTHAALdiensten – 3 sites

Urgentie
02 788 53 43  

112

Uw politiehuis
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Tot uw dienst!

Denk ook aan www.police-on-web.be !

Op deze beveiligde website kunt u bij de politie verschillende aangiften doen. 

aangiften van bewakingscamera’s als particulier en van alarmsystemen, alle-
maal online aangeven. 

Op 1 mei 2020 werd deze lijst door de gezondheidscrisis nog meer uitgeb-
reid en kunt u eveneens online aangifte doen van: slagen en verwondingen, 

bedreigingen, pesterijen, oplichting, diefstal zonder geweld en het verlies van 
een voorwerp of een document.
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Politiezone Montgomery
Tervurenlaan, 142-144 • 1150 Brussel

ZPZ.Mongomery.Management@Police.Belgium.eu

www.police.be/5343

@ ZPZMontgomery

V.U. Michaël Jonniaux


