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DE KORPSCHEF AAN HET WOORD 

Het jaar 2016 zal ons bijblijven in meer dan één opzicht: 
Op 22 maart 2016 om 07u58 en 1u10 later stond heel België versteld van schrik, pijn 
en verdriet door de aanslag op de luchthaven van Zaventem gevolgd door die 
in het metrostation van ‘Maalbeek’ te Brussel, op slechts enkele meters van het 
grondgebied van onze politiezone.

Sommige van onze personeelsleden waren rechtstreeks betrokken bij het crisisbeheer na 
deze aanslagen, met name door de opvang van slachtoffers. We danken hen nogmaals 
voor het professionalisme dat ze hierbij aan de dag legden.

Deze gebeurtenissen hebben, net als die in Parijs daarvoor, een grote druk uitgeoefend 
op de politiediensten, een druk die wellicht heel groot zal blijven.  Die druk verplicht 
ons onder meer om de organisatie van onze opdrachten, onze werking, ons materiaal 
en de relaties met onze omgeving aan te passen.  Ondanks alles kunnen we voor 2016 
bijzonder positieve criminaliteitsstatistieken voorleggen: het aantal geregistreerde 
feiten voor bepaalde fenomenen (diefstallen uit voertuigen, diefstallen uit woningen, 
diefstallen met geweld,...) was het laagste ooit! 

2016 heeft onze personeelsleden ook geraakt door het overlijden van twee collega’s 
in dienst...

Verder was 2016 het jaar van verandering in de leiding van de politiezone.

Hoofdcommissaris Jean-Marie Brabant heeft namelijk beslist om na 15 jaar goede en 
trouwe dienst te stoppen als Korpschef van de politiezone Montgomery en te genieten 
van een welverdiend pensioen. 

De Politieraad heeft mij na de selectieprocedure, in haar vergadering van 24 juni 2016, 

2016.

 
40 bezoeken aan de verschillende diensten van de politiezone boden me de kans om de 
mensen te leren kennen en ik kon mijn nieuw uniform van Korpschef van een politiezone 
aantrekken, een functie die ik nog niet had uitgeoefend.

de verbeteringspunten van onze organisatie te bepalen en om projecten op te starten.

veranderingen kunnen doorvoeren en nieuwe projecten gelanceerd. 

Ik denk onder meer aan de volgende:

• de studie en de invoering van actieplannen, in een integrale en geïntegreerde aanpak, 

problemen inzake criminaliteit en onveiligheid. 

• de organisatie, na meerdere maanden van onderbreking, van controleacties in een 
aanpak die rekening houdt met de huidige dreiging,

• de oprichting van een ‘netwerk GPI 48 @ PZ MONTY’ gelast met de herziening van de 
opleiding geweldbeheersing voor leden van het operationeel personeel.

• revitalisering van de interne en externe communicatie, door de samenwerking met 

PZ MONTY’ op te richten en heel concreet na te denken over de aanmaak van een 
Facebookpagina en een nieuwe website…



Ik hoop dat dit activiteitenverslag u een nauwkeurig beeld kan geven van de werking van 
onze politiezone via haar activiteiten in 2016, van het waardevolle werk geleverd door 
de 550 medewerkers en van de middelen die we hebben om onze talrijke opdrachten 
te realiseren.

Veel leesgenot!

HCP Michaël JONNIAUX

Korpschef PZ Montgomery

"Het werk dat in 2016 uitgevoerd is en dat u in de volgende pagina’s van naderbij 
zal ontdekken, is tot stand gekomen dankzij de inzet van alle medewerkers van onze 
politiezone, dankzij de onvoorwaardelijke steun van onze overheden en dankzij een 
voorbeeldige samenwerking met al onze partners. Alles werd in het werk gesteld om de 
volgende algemene doelstelling te bereiken: de levenskwaliteit en de veiligheid in de 
wijken van onze drie gemeenten verbeteren."
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1. MISSIES:

Als lokale politiezone dragen we fundamenteel bij aan het bevorderen van de rust, de 
veiligheid en de volksgezondheid ten voordele van de burgers in het algemeen en die 
van de politiezone in het bijzonder, met name door onze werking en de betrokkenheid 
van het personeel.

• We zetten alles (personeel, materiaal en middelen) in op een doeltreffende en 

• We dragen bij aan een grotere veiligheid van het publiek en blijven constant 
luisteren naar de verwachtingen.

• We willen dit bereiken door een loyale medewerking en echt overleg met iedereen 
die de veiligheid van de politiezone effectief wil bevorderen en die de lokale politie 
daarin erkent als gelijke partner.

• We zullen samenwerken met de federale component van de geïntegreerde politie 
en zullen op een professionele manier bijdragen aan de realisatie van federale 
opdrachten op basis van de wederzijdse verplichtingen en volgens de gesloten 
akkoorden.

2. WAARDEN:

We geloven in de noodzaak:

• om de rechten en individuele vrijheden van elke burger na te leven en ervoor 
te ijveren dat ze worden nageleefd, in de multiculturele eigenheid van Brussel, 

het strikt noodzakelijke, een beroep te doen op de ons toegekende macht;

• van een politieaanpak gericht op een gemeenschap die het centrum van onze 
aandacht moet blijven;

• om de democratische instellingen te respecteren door openlijk te reageren op onze 
acties;

• om te getuigen van volledige onpartijdigheid, on-omkoopbaarheid en integriteit;

• om permanent beschikbaar te zijn;

• van de bereidheid om de kwaliteit van ons werk continu te verbeteren;

• om samen een positief werkklimaat te bevorderen.

I. Missies en waarden
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1. HET POLITIECOLLEGE  

Het Politiecollege bestaat uit de drie burgemeesters (de heren Olivier Maingain, 
Vincent De Wolf, Benoît Cerexhe), de Zonale Secretaris (Mr Christian Debaty), de 
Bijzondere Rekenplichtige ( Mevr. Marylène BAERT) en de Korpschef. In 2016 werd het 

door de heer Olivier Maingain.

II. Beslissingsorganen

2. DE POLITIERAAD

De Politieraad, waarvan de leden verkozen worden uit de gemeenteraadsleden van de 
drie gemeenten, komt in principe minimum vier maal per jaar bijeen. In 2016 werden 
er 5 vergaderingen gehouden.

De leden van de raad worden verkozen uit de gemeenteraadsleden. Ze waren met acht 
voor de gemeente Etterbeek, negen voor Sint-Lambrechts-Woluwe en zeven voor Sint-
Pieters-Woluwe.
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3. DE ZONALE VEILIGHEIDSRAAD

Hij bestaat uit de drie burgemeesters, de Procureur des Konings van Brussel (de 
heer Jean-Marc MEILLEUR), de Directeur Coördinator van de Federale Politie (de heer  
Luc YSEBAERT) en de Korpschef van de zone.

In 2016 is hij 2 maal bijeengekomen. 

4. HET DIRECTIECOMITÉ

De nieuwe Korpschef stond erop om het Directiecomité een nieuw elan te geven om de 
korpsgeest en de interactie tussen de verschillende departementen, diensten en cellen 
te versterken.

Het bestaat uit de Korpschef, de drie Departementsdirecteurs, de heer HCP Jozef KOEKS, 
de heer HCP Marc PARLIER en de heer CP Franky DE VOS en laat zich indien nodig 

De eerste maatregelen die in 2016 werden genomen door het Directiecomité zijn onder 
meer:

• De vergaderingen zijn wekelijks geworden sinds 01/10/2016;

• Zoals reeds vermeld doet het voortaan een beroep op deskundigen voor 
gespecialiseerde domeinen.

• Het communiceert voortaan met het personeel door een samenvatting van de 
verslagen van de vergaderingen van het Directiecomité te verspreiden via ons zonaal 
Intranet.

5. HET UITGEBREID DIRECTIECOMITÉ

Het Uitgebreid Directiecomité is een nieuw orgaan, opgericht door de nieuwe korpschef. 

bepaalde Diensthoofden (Divisies, Interventie, Lokale Recherchedienst,...). Het komt 
ongeveer om de zes weken bijeen.

Het doel is vooral om praktische informatie van de cellen op het terrein door te spelen 
aan het Comité en omgekeerd.

NB: Voor meer informatie over de bevoegdheden van de beslissingsorganen, raadpleeg 
onze website:

http://www.policemontgomery.irisnet.be/nl/voorstelling-van-de-zone 
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III. Organogram
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HCP CP HINP INP AP CALog Totaal
Organiek kader 4 21 82 108 599

4 25 72 48 81 545
1 4 64 285 40 79 495

2015 2016

60+ 11 (2%) 12 (2%)

50-60 147 (27%)

40-50 155 (28%) 157 (29%)

74 (14%) 59 (11%)

2015 2016

Vrouwen

Mannen

IV. Human Resources: Het personeel... in enkele cijfers

M/V

Leeftijden

1 Het verschil tussen het reële kader en de reële capaciteit is de niet-beschikbaarheid om verschillende 
redenen.

ASSISTENT

CONSULENT

COMMISSARIS

INSPECTEUR

AGENT

HOOFD-

HOOFD-

ADVISEUR

BEDIENDE

ARBEIDER

INSPECTEUR

COMMISSARIS
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2015 2016

Franstaligen

Nederlandstaligen 107 108

Tweetaligen

Personeel dat op het grondgebied van de zone woont

2015 2016

Sint-Pieters-Woluwe 17 18

Sint-Lambrechts-Woluwe 27

Etterbeek 10 10

Totaal 59 (10,8%) 55 (10%)

2015 2016

Brusselse agglomeratie 29%

Vlaams-Brabant 27% 28%

Waals-Brabant 17% 18%

Luik 8% 9%

Henegouwen 6,8% 7%

Namen 4% 4%

Limburg 2,4% 2%

Oost-Vlaanderen 1,6% 1,8%

Antwerpen 0,8% 0,8%

West-Vlaanderen 0,2% 0.2%

Luxemburg 0.2% 0.2%

Woonplaats buiten de zone

FR/NL/TWEETALIG
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V. Budget: Doeltreffendheid heeft een prijs

Gemeentelijke bijdragen

Etterbeek

Sint-Lambrechts-Woluwe

Sint-Pieters-Woluwe

Verdeling van het budget onder de gemeenten

Gewone dienst2

De uitgaven van de gewone dienst zijn economisch ingedeeld in 4 grote boekhoudkundige 
groepen: personeelskosten, werkingskosten, vervoerkosten en kosten van schulden.

De personeelskosten overwegen beduidend en vertegenwoordigen alleen al meer dan 
85% van het totaal van de uitgaven.

Buitengewone dienst

€ 5.774.000,00 in 2016 (ten opzichte van € 1.665.200 in 2015)

Het grote verschil tussen beide jaren wordt verklaard door de provisie met het oog op de 
aankoop van het gebouw, gelegen in de Luchtmachtlaan naast het huidige politiekantoor.

 

 2 De gewone uitgaven zijn de lopende uitgaven die de politiezone toelaten om te werken (zoals de 
personeelskosten, verzekeringen, verwarmingskosten, brandstof, onderhoud van voertuigen, onderhoud 
van gebouwen...); het zijn uitgaven die elk jaar worden gedaan en waarvan het gebruik beperkt is tot een 
jaar.

  De buitengewone uitgaven zijn investeringsuitgaven die het patrimonium van de politiezone vormen 
(aankopen van voertuigen,...).  Deze uitgaven hebben meestal betrekking op meer dan een jaar.
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VI. Algemene ondersteuning: Discretie en doeltreffendheid

Infrastructuur
De begrotingsenveloppe voor deze post bedroeg:  1.429.500,00 euro

Hiermee kunnen de 6 sites (2 per gemeente) worden beheerd; het dagelijks onderhoud 
ervan gebeurt zowel door CALogs (burgerpersoneel tewerkgesteld door de politie) als 
door een gespecialiseerd bedrijf. 

Wagenpark
De begrotingsenveloppe voor deze post bedroeg:  409.500,00 euro.

Het wagenpark bestaat uit 121 voertuigen, eigendom van de politiezone, waarvan het 

* 70 voertuigen met striping, 1 mobiel commissariaat en 4 celvoertuigen;

* 46 ‘anonieme’ voertuigen.

Ons wagenpark bestaat ook uit:

* 4 politiemoto’s;

Benodigdheden
Hiervoor werd een budget voorzien van 418.000,00 euro.

Het gaat om alle artikelen en producten bestemd voor de goede dagelijkse werking van 
de organisatie, namelijk: kantoorbenodigdheden, onderhoudsproducten, enz. 

Uitrusting

worden geteld voor de aankoop van machines en bedrijfsmateriaal.

Meubelen
De begrotingsenveloppe bedroeg 290.000,00 euro voor de aankoop van kantoormeubelen, 
stoelen, kleerkasten...

Computermateriaal
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Tijdsbesteding (uitgedrukt in uren) per soort opleiding

VII. Opleiding: Kwaliteit is een investering!

2015 2016
ITT4 7.266 6.698

Schieten

Externe 4.401

2°Taal 258 206

Interne 5.695

Functionele 1.662

GBOR (FTX5 en MOLOTOV) 197

412

Hondenopleiding 200 457
6 2.264 1.064

0

4 Interventietechnieken en -tactieken
5 Field Training Exercise
6 COmmunity Policing and Prevention of RAdicalisation
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De opleiding beoogt een continue verbetering van het professionalisme van de 
personeelsleden, wat een kwalitatieve dienstverlening aan de burger garandeert. Ze 
is gebaseerd op een integrale en geïntegreerde aanpak van alle parameters die te 
maken hebben met een politie-interventie.

De verplichte training- en opleidingssessies (GPI48) worden gegeven door trainers 
van de cel opleiding in samenwerking met specialisten geweldbeheersing uit de 
andere diensten van de zone. In 2016 konden de sessies worden gegeven dankzij 
een aanzienlijke versterking van die laatste om het tekort binnen de Cel Opleiding te 
verhelpen.

Op vraag van de nieuwe Korpschef werd 
een Netwerk GPI48 gecreëerd in de 
loop van het laatste trimester 2016.  Dit 
groepeert de leden van de cel opleiding 
en de specialisten geweldbeheersing 
uit de andere diensten van de zone, die 
hun kennis en ervaring bundelen om de 
kwaliteit van de opleiding GPI48 nog te 
verbeteren binnen onze politiezone.

In het tweede semester 2016 kwam er, 
gezien de aankoop door onze politiezone 
van een nieuwe collectieve bewapening 
(cf. infra), ook een opleiding om die te 

het operationele kader opgeleid om dit 
nieuwe wapen te hanteren.

Bovendien werden er verschillende 
opleiding- informatie- en updatesessies 
gegeven omwille van de wets- of 
reglementaire wijzigingen die gebeurd zijn 
in 2016 (opleidingen Salduz +, Coppra,...) 
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VIII. Psychosociale ondersteuning: Bij harde klappen!

De cel psychosociale ondersteuning bestaat uit twee psychologen en een maatschappelijk 
assistent die beschikbaar zijn voor personeelsleden van de zone voor elke situatie met 
een impact op hun algemeen welzijn en bijgevolg op hun werk en/of hun gezin en/of 
hun sociale omgeving.

2015 2016

Personen die spontaan om steun hebben gevraagd 82 96

Personen die proactief steun hebben gekregen7

Begunstigden van een ondersteuning 264

Interne gesprekken 750

Externe bezoeken 14 20

Kritieke incidenten8 4 6

Beroep op de vertrouwenspersoon 7 7

2015 2016

Veiligheidsmaatregelen en -adviezen

Maatregelen en adviezen op het vlak van hygiëne 4

Maatregelen en adviezen op het vlak van  
verfraaiing van de werkplaatsen

4 4

Maatregelen en adviezen voor milieubescherming 5 5

Maatregelen en adviezen voor de gezondheid van 
werknemers

18 15

Het werk van deze cel bestaat erin:

• de arbeidsrisico’s te analyseren;

• samen te werken aan de aanpassing en verbetering 
van de arbeidsomstandigheden voor alle 
werknemers;

• advies uit te brengen over hygiëne op de 
werkplaatsen en over de aankoop van persoonlijke 
en collectieve uitrusting;

• zich in te zetten in het kader van brandpreventie, 
ongevallenpreventie, enz. 

Allemaal uitdagingen met als belangrijkste doelstellingen 
veiligheid en welzijn op het werk.

7 Proactieve ondersteuning: stappen gezet door de psychosociale cel naar een personeelslid toe dat 
arbeidsongeschikt is door ziekte, een werkongeval of zwangerschap; dat aanwezig is op een potentieel 
traumatiserende interventie (kritieke incidenten); voor wie een hiërarchische overste een interventie vraagt.

8 Kritiek incident: gebeurtenis die traumatiserend kan zijn voor de persoon die er het slachtoffer of getuige 
van is of die de gebeurtenis heeft meegemaakt. Een eenmalige, onverwachtse en heel angstaanjagende 
gebeurtenis die een groot gevoel van onmacht teweegbrengt en die expliciet of impliciet doodsgevaar 
oproept in de directe omgeving. 
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X. Zonale communicatie: Onze knowhow bekendmaken!

De Cel Zonale Communicatie (CZC), lang gericht op de interne communicatie, van 
cruciaal belang voor het personeel verspreid over zes sites, heeft haar activiteiten sinds 
augustus 2015 uitgebreid naar externe communicatie.

Interne communicatie
Het zonale Intranet is een belangrijk intern communicatiemiddel en noteerde in een 
jaar tijd een stijging van 6% van het aantal bezoekers.

De nieuwe korpschef heeft van in het begin nieuwe perspectieven geboden aan de 
Cel Zonale Communicatie. Hoewel sommige projecten maar in 2017 tot stand zullen 
komen, werd de aanzet gegeven in 2016. Bij wijze van voorbeeld:

• communicatie van het Directiecomité en van het Uitgebreid Directiecomité gericht 
aan alle personeelsleden;

• update van de website;

• aanwerving van een nieuwe collega;

• ‘hervorming’ van het jaarlijkse activiteitenverslag ten opzichte van vorige jaren.

De zonale communicatie werd ook geactiveerd door de invoering van ‘driemaandelijkse 
kadervergaderingen’ met het oog op een optimale communicatie tussen de departementen 
alsook door opleidingen en een uiterst pragmatische informatie-uitwisseling.

Externe communicatie
Vanaf het laatste trimester 2016 heeft de CZC de basis gelegd voor een nauwere 
samenwerking met de redactie van de gemeentekranten van onze drie gemeenten. Het 
resultaat is dat onze diensten systematisch aanwezig zijn in de maandelijkse edities via heel 
praktische publicaties zoals preventietips, een voorstelling van de diensten van de zone,...

toezicht van de federale politie, van een modernere en meer prestatiegerichte website.  
Op die manier zou de politiezone een van de eerste zijn met een nieuwe website in de 
loop van 2017.
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XI. Interne onderzoeken: Rechtuit om het recht te maken!

De onderbemande Dienst Interne Onderzoeken (DIO) werd verplicht om keuzes te 
maken en prioriteiten te stellen, opgelegd door het naleven van de wettelijke termijnen 
eigen aan de tuchtregeling.  Dit heeft geleid tot een rendementsdaling op het vlak van 
risicobeheer. Gelukkig wordt 2017 veel positiever: het aantal manschappen van de DIO 
werd in het begin van het jaar verdubbeld.

Meer concreet:

• 7 (-14!) dossiers gaan uitsluitend over risicobeheer.

• 
personeelsleden. Sommige van deze onderzoeken lopen nog steeds; in 2016 waren 
er 105 hoorzittingen, 88 verklarende rapporten en 178 gesprekken voor nodig. Ook 

globale personeelsbestand is toegenomen.  
Het aantal interne onderzoeken blijft relatief laag wetende dat het de vorige jaren 

rechtstreeks van politiebronnen komen. Er is steeds meer sociale controle.

• 

• Er moesten 8 tuchtprocedures worden ingesteld, wat leidde tot 6 lichte sancties en 
2 zware sancties.

• We kregen gelukwensen en tevreden reacties in de vorm van 46 (+11) brieven, voor 
290 personeelsleden (+159!).
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I. 2016: De blessure.  Wat er veranderd is na de aanslagen van 
22 maart 2016

1. DE POLITIEZONE MONTGOMERY NA 22 MAART 2016

Het jaar 2016 was niet zoals andere jaren.  De aanslagen in Frankrijk van 2015 en 
degene die ons land troffen in 2016 hebben duidelijk genoodzaakt tot:

• een herziening van onze werking;

• een versterking van de te nemen maatregelen om ons personeel, onze infrastructuren 
en evenementen te beveiligen;

• de aankoop van nieuw materiaal.

Na de aanslagen van Parijs maakte de politiezone duidelijk, in de vorm van een tabel, 
welke maatregelen er moeten worden genomen in functie van de 4 dreigingsniveaus die 
de OCAD (orgaan voor de coördinatie van de dreigingsanalyse) kan afkondigen. 

Er werd extra materiaal aangekocht dat meer is aangepast aan de ‘nieuwe’ dreiging.

Beide initiatieven maakten het mogelijk om snel de nodige maatregelen te nemen na 
de aanslagen van Brussel.

De algemene communicatie naar de burger toe in het kader van de aanslagen en de 
terrorismedreiging heeft een zekere ongerustheid veroorzaakt bij de bevolking maar ook 
en vooral binnen bepaalde instellingen. Onze diensten werden overspoeld met vragen 
van schooldirecties, kinderdagverblijven, ziekenhuizen en universitaire campussen. Er 
was veel energie en creativiteit nodig om deze instellingen te adviseren en gerust te 
stellen. 

Hoewel de risicoanalyse uiteindelijk onder 
de verantwoordelijkheid van de Korpschef 
valt, was er overleg nodig met de andere 
vijf politiezones van Brussel voor een 
uniforme aanpak op het niveau van het 
Brusselse Hoofdstedelijke gewest.

De aanslagen van 22 maart hebben 
ook geleid tot wijzigingen in de 
interventietechnieken en -tactieken, die 
werden geïntegreerd in de voortgezette 
opleiding en trainingen.

De aanwezigheid op het grondgebied 
van de politiezone van talrijke 
diplomatieke afvaardigingen heeft 
geleid tot een verhoging van het aantal 
beschermingsopdrachten, gelukkig in 
evenwicht gebracht door de - weliswaar 
beperkte- steun van de militairen.

Door de verhoging van het dreigingsniveau 
moesten niet-gewapende politieagenten 
worden beveiligd. Zo moesten 

inspecteurs bijvoorbeeld de systemen 
qua verkeersveiligheid ondersteunen, ten 
koste van hun gewone opdrachten.

In die algemene context van 
terrorismedreiging hebben we een 
opmerkelijk professionalisme en dito 
beschikbaarheid kunnen vaststellen bij alle 
personeelsleden. 
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2. DE NOODZAAK OM EEN RISICOANALYSE TE DOEN

Zoals reeds gemeld moest de organisatie van onze 
opdrachten in 2016 worden herzien door de context van 
terrorismedreiging.

Zo werden sommige ploegen verdubbeld om ervoor te 
zorgen dat niet-gewapend personeel nooit zonder dekking 
van gewapend personeel zou werken.

Voor bepaalde evenementen moeten hindernissen worden 
aangebracht van het type ‘New Jersey’, die in staat zijn 
om ramvoertuigen tegen te houden.  We hebben ook de 
samenwerking met externe veiligheidspartners versterkt.

We hebben kogelvrije vesten en meer prestatievolle, 
collectieve bewapening aangekocht of extra aangekocht.

We hebben bovendien de toegangsbeveiliging van onze 
eigen installaties aanzienlijk verbeterd.

Het aantal uren besteed aan deze taak is 
paradoxaal genoeg gedaald, van 6.060 

vermindering werd mogelijk gemaakt door 
de inzet van 10 militairen per dag tijdens 
een heel gedeelte van het jaar, waardoor we 
ons gewapend personeel konden toewijzen 
aan andere verplichtingen.

4. SPECIALE INTERVENTIE VAN DE DIENST POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING 
(DPSB)

22 maart opgevangen.  Het ging vooral om inwoners van onze zone maar ook om 
slachtoffers die in de zogenaamde zone ‘MARLOW’ wonen (Ukkel, Oudergem, Watermaal-
Bosvoorde).

De opdracht bestond in luisteren, emotionele ondersteuning, administratief advies, 
begeleiding bij hoorzittingen en, voor sommigen, begeleiding op het ogenblik van 
‘terugkeer’ naar de plaats van de feiten.
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II. 2016 in 12 maanden: Een greep uit ons dagelijks leven...

JANUARI

LOKAAL ‘SALDUZ’ 

EEN BENDE DRUGSDEALERS WORDT OPGEPAKT

Gezien hun vorige ervaringen in het ontwerp van 
Salduz-lokalen voor andere gebouwen en om 
te voldoen aan de steeds talrijkere operationele 
vereisten, werden de arbeiders van de dienst 
‘Infrastructuur’ van onze zone gevraagd voor de 
bouw van een fouilleerlokaal met een aparte ruimte 
voor advocaten in het gebouw ‘Antenne Etterbeek’ 
gelegen in de Luchtmachtlaan.

Concreet, in de aparte ruimte kunnen een advocaat 
en zijn cliënt een vertrouwelijk privégesprek hebben, 
zoals voorzien door de wet ‘Salduz’.

Het fouilleerlokaal is zo opgevat en gebouwd dat het 
een maximale veiligheid biedt, zowel aan verdachte 
personen als aan ons personeel, dat de praktijken 
worden gestandaardiseerd en geoptimaliseerd en 
dat de wettelijke voorschriften worden nageleefd.

ER WORDT EEN CANNABISPLANTAGE ONTDEKT 

geïntrigeerd door de houding van een privépersoon in de omgeving van de Commandant 
Ponthierstraat te Etterbeek. In het contact met hem namen de politieagenten een sterke 
cannabisgeur waar.

De 26-jarige man, zonder papieren noch inschrijving in België, werd hierover gehoord 
en erkende dat hij in een cannabisplantage werkte.

De Lokale Recherchedienst, aan wie het dossier werd voorgelegd, stelde een 
buurtonderzoek in en met de hulp van een ‘drugshond’ werd de installatie gevonden. 
Er werd beslag gelegd op 669 cannabisplanten en een hoop professioneel materiaal dat 
gebruikt werd voor deze plantage. De verdachte werd ter beschikking gesteld van het 
Parket van Brussel.

Sinds juni 2015 beschikken onze diensten over fragmentarische gegevens over een 
verkoopnetwerk van marihuana, actief in het Brusselse gewest.

Een team van de Sectie ‘Verdovende Middelen’ van de Lokale Recherchedienst is een 
langdurig onderzoek gestart dat eindigde op 15 februari 2016, toen een twintigtal 
politieagenten twee dealers konden oppakken die uit hun respectieve wagens stapten.

Daarop volgden drie ondervragingen.

De onderzoekers hebben 5 kilo marihuana, 6.500 euro, twee voertuigen en een 
vuurwapen in beslag genomen.

De personen van 25 en 28 jaar werden door de Onderzoeksrechter van Brussel onder 
aanhoudingsbevel geplaatst.

FEBRUARI
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22 MAART 2016: PIJN EN WOEDE
Het beroep van politieagent kies je om te helpen en te dienen! 

Dat is wat de politieagenten van onze politiezone uiteraard hebben willen doen op 22 
maart 2016, na de aanslag in het metrostation ‘Maalbeek’.

Om rationeel te werk te gaan moest het personeel ter plaatse echter worden beperkt 
tot het strikt noodzakelijke om het werk van de hulpdiensten niet te hinderen.  Er moest 
ook personeel in reserve worden gehouden voor mocht de zone gevraagd worden voor 
een dringende versterking of mocht er een daarna nog derde aanslag gebeuren, op ons 
grondgebied of op dat van een reeds getroffen en verzadigde zone.  Er moest ook een 
zekere capaciteit vrij blijven voor nieuwe beschermingsopdrachten die het crisiscentrum 
van de federale regering had kunnen geven. 

En zoals u zal lezen in de getuigenis hieronder, was het niet gemakkelijk om de situatie 
te aanvaarden  voor sommige van onze politieagenten die niet in de 1e lijn werden 
ingezet.

‘22 maart begint op de werkpost zoals gewoonlijk.  De radio staat aan in het bureau, we 
analyseren zoals elke dag de feiten van de vorige nacht. Plots komt er een SMS binnen, 

We kijken naar elkaar, we zetten de radio luider en we beseffen wat er net is gebeurd. 

radio’s aan te zetten en te luisteren naar wat er op het radionetwerk wordt gezegd. Daar 
wordt het onvoorstelbare bevestigd, iedereen roept en vraagt versterking, noodoproepen 
alom.

De radio kraakt opnieuw: nieuwe hulpaanvragen, geschreeuw, berichten die ons voor 
altijd zullen bijblijven.  We maken ons klaar.  Maalbeek ligt echt op de grens van onze 
zone, we moeten er heen! Plots, onbegrip, 
we krijgen het bevel om binnen te blijven 
en te wachten.

(…)

We hebben de indruk dat het eeuwig duurt, 
de stilte wordt meermaals onderbroken 
door geroep in de radio, geschreeuw... 

We begrijpen er niets meer van, laat ons er 
naartoe gaan..., gewoon helpen, menselijk 
zijn, ons werk doen... Die mensen zijn onze 
familie en jullie verhinderen ons om hulp te 
verlenen!’

MAART
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BENEFIT 4 SOLIDARITY @ ZP 5339

‘FLITSMARATHON’ 

Onze zone heeft deelgenomen aan deze nationale actie tegen overdreven snelheid via 
de organisatie van twee controleacties ondanks het dreigingsniveau.

De eerste vond twee uur lang plaats op 20 april op de Brand Whitlocklaan (tunnel 

getolereerde snelheid.

De tweede actie werd twee uren lang gevoerd in de nacht van 20 op 21 april op de 

voertuigen gecontroleerd, 150 reden tussen de toegestane en getolereerde snelheden 
en 16 boven de getolereerde snelheid.

mei 2016 door de Politiezone van Brussel Hoofdstad-Elsene om de collega’s die gewond 

onze zone nam deel en won de estafette, een mooie onderscheiding. 

INFORMATIEBEHEER: PLAATS VOOR BEELDTECHNOLOGIE

Op het vlak van videobewaking werken we verder aan een ontwikkeling van het ‘park’ 
en vernieuwing van de oudste camera’s. Het aantal operationele camera’s is gestegen 

camera’s waarvan één mobiele camera die tijdelijk geïnstalleerd kan worden in elke 
probleemwijk van onze politiezone. 

Ze werken afschrikkend en daarnaast zijn ze nuttig gebleken in ongeveer 10% van 
de 225 aanvragen om beelden te gebruiken voor het jaar 2016, in het bijzonder in de 
onderzoeken na de gebeurtenissen van 22 maart.

APRIL

MEI
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‘EURO 2016’ DUMONPLEIN

Ter gelegenheid van de Europese voetbalbeker 
‘EURO 2016’ werden er wedstrijden van 
onze Rode Duivels uitgezonden op een 
groot scherm, Dumonplein te Stokkel 
(Sint-Pieters-Woluwe), ondanks het hoge 
dreigingsniveau.

Dit kon pas na een grondige studie van 
de plek en van het concept van het 
evenement en dankzij een voortreffelijke 
samenwerking tussen onze politiezone, de 
gemeentediensten van Sint-Pieters-Woluwe 
met de ‘Gemeenschapswachters’ en de 
federale politie. 

Er werd een veiligheidsgebied en een 
verkeersgebied ingesteld in overleg met de 
handelaars en de MIVB. Er werd een strikte 
telling gehouden van het publiek en mensen 
werden gefouilleerd voor de veiligheid. Tot 
slot werd een interventiedispositief binnen 
de ruimte van het evenement geplaatst om 
te kunnen ingrijpen.

Er waren duizenden deelnemers aanwezig 
op deze bijeenkomst, die zonder incidenten 
is verlopen.  

JUNI
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DIEVEN IN WAGEN OPGEPAKT

MOOIE VANGST IN HET KADER VAN ZWARE CRIMINALITEIT 

Begin juni 2016 werd er ingebroken 
in 8 wagens in de omgeving van de 
Mellaertsvijvers te Sint-Pieters-Woluwe. 
Onderzoekers van de Sectie ‘Misdrijven 
tegen Personen en Goederen’ van onze 
Lokale Recherchedienst hebben bewezen 
dat de daders het liefst te werk gingen 
tijdens de middagpauze van de slachtoffers.

Op 11 juli, bij een discrete patrouille in 
burger tijdens de ‘kritieke’ periode, merkten 
de onderzoekers drie individuen op die 
voertuigen onderzochten en dan inbraken 
in een één ervan.

De onderzoekers konden, met de hulp van 
collega’s van de Dienst Interventies, een 
gestolen tas teruggeven aan de eigenaar 

onderscheppen. Ze waren al gekend voor 
inbraak en werden onder aanhoudingsbevel 
geplaatst.

In het tweede semester 2015 pleegde een bende van Roemeense herkomst een reeks 
diefstallen met geweld, zowel in België als in het Groothertogdom Luxemburg. De 
slachtoffers waren telkens jongeren die ‘s avonds laat naar huis gingen. Ze werden 
systematisch bedreigd en met geweld geslagen. Hun bankkaarten en andere waardevolle 
voorwerpen werden gestolen. 

Onderzoekers van onze Lokale Recherchedienst hadden opgemerkt dat meerdere feiten 
gepleegd werden in de omgeving van de campus van de VUB/ULB en startten een 
grondig onderzoek.

Het heeft geleid tot de arrestatie van vier daders, die op heterdaad werden betrapt. Hun 
laatste slachtoffer, een bejaarde man, lag met een gezwollen gezicht achteraan in hun 
wagen aan de voeten van twee passagiers.

opgepakt.

De 6 misdadigers werden eind juni 2016 berecht voor een tiental feiten en veroordeeld 
tot gevangenisstraffen van 14, 12, 9, 6, 5 en 2 jaar.

JULI
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‘LAGUNA  GREEN’

AANKOOP VAN 3 SKODA RS 

In de zomervakantie kunnen burgers en 
bedrijven gevestigd op het grondgebied 
van de Politiezone gratis bewaking van 
hun woonplaats/kantoren vragen. Deze 
campagne beoogt inbraakpreventie, die als 
prioritair wordt beschouwd.

De Lokale Politie heeft de missie om een 
veiligheidsgevoel te creëren, te vrijwaren 
en indien nodig te herstellen. Gezien het 
hoge aantal bewakingsaanvragen (562 
aanvragen in 2016!), was het in 2016 al de 
achtste keer dat een Operatie ‘Laguna’ werd 
georganiseerd, met de nadruk op preventie 
en doelgerichte bewaking.

MODERNISERING VAN DE COLLECTIEVE 
BEWAPENING

Om te beschikken over prestatievolle voertuigen die snel kunnen tussenkomen en zelfs 
voertuigen kunnen inhalen in achtervolgingen op een van de grote wegen van ons 
grondgebied, heeft de Politiezone drie Skoda RS aangekocht. 

Deze snelle wagens mogen uiteraard slechts worden bestuurd onder heel strikte 
voorwaarden.

In 2016 kregen onze diensten verschillende 
leveringen van een moderne en prestatiegerichte 
collectieve bewapening om te voldoen aan het 
hoge dreigingsniveau. Dit om het hoofd te kunnen 
bieden aan potentieel gevaarlijke situaties.

AUGUSTUS
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VERANDERING EN CONTINUÏTEIT
In 2016 ging Hoofdcommissaris Jean-Marie BRABANT met pensioen. Hij was aangesteld 
op 1 oktober 2001 als 1e Korpschef van de politiezone Montgomery bij de oprichting 

De eerste doelstellingen bij zijn komst: de opzet realiseren van een nieuwe structuur in 
het kader van de politiehervorming, weliswaar met continuïteit van de diensten voor de 

de doelstellingen van de hervorming te realiseren.

Hij komt bij de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP), zal er verkozen worden 
tot afgevaardigde van het Brusselse Gewest en wordt Ondervoorzitter in 2008. Hij staat 
in voor dossiers met betrekking tot de uitoefening van de gerechtelijke politie en hij 
assisteert de Voorzitter van de VCLP met name in de vergaderingen met het College van 
Procureurs- Generaal.

In 2011 wordt hij benoemd tot Voorzitter van dit adviesorgaan en hij zal deze functie 
uitoefenen, gecumuleerd met die van Korpschef van de Politiezone Montgomery vanaf 
1 januari 2012.

Hoofdcommissaris Jean-Marie BRABANT zal een impact hebben op de leden van het 
Politiecollege, de adviseurs van de Politie, zijn medewerkers en tot slot al degenen die 
hem leerden kenden met zijn scherpzinnige en analytische geest maar ook met een 
gezonde humor die relaties op een speelse manier versoepelt.

In september 2016 treedt Hoofdcommissaris Michaël JONNIAUX, de nieuwe korpschef 
van de politiezone Montgomery in dienst.

Hoofdcommissaris JONNIAUX heeft 22 jaar ervaring bij de Belgische politie en was sinds 
maart 2009 directeur van de federale wegpolitie, een directie van de federale politie van 
ongeveer 1.100 mensen die de 7 basisfuncties toepast op het Belgische wegennet.

Hoofdcommissaris JONNIAUX wou in dit stadium van zijn loopbaan en op 45-jarige 
leeftijd een ander element van de geïntegreerde politie verkennen en werken binnen de 
lokale politie.

Om zijn woorden te herhalen: ‘Deze functie is een heel mooie opportuniteit in die zin 
dat ik veel meer contact zal kunnen hebben 
met de bevolking, de personeelsleden en de 
administratieve en gerechtelijke overheden, 
zowel op gemeentelijk als op gewestelijk 
niveau.  Zo zal ik samen met de overheden 
de belangrijkste pijlers van ons lokale 
veiligheidsbeleid kunnen bepalen en toezien 
op de uitvoering ervan; met name dankzij het 
zonale veiligheidsplan, om de levenskwaliteit 

gemeenten te verbeteren.’

SEPTEMBER
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ONTROERENDE WOORDEN VAN DANK VOOR DE INTERVENTIEDIENSTEN

te ETTERBEEK. Bij de buit onder meer de sporttas van Viktor, een jonge inwoner van 
de wijk.

Politie-inspecteurs van een patrouille van de Interventiedienst zijn snel ter plaatse. Na 
een achtervolging halen ze de dief in en wordt hij overmeesterd.

De volgende morgen gaan ze naar Viktor om zijn sporttas terug te geven.

Zijn ouders zijn aangenaam verrast en schrijven een bedankingsbrief naar onze collega’s. 
Ze zeggen dat ze ‘heel geraakt zijn door hun toewijding, onder de indruk van hun 
professionalisme en gerustgesteld aangezien ze beschermd werden.’ Kers op de taart, 
hun zoon Viktor schrijft zelf ook eigenhandig een brief naar onze collega’s.

OKTOBER
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KOPPELARIJ 

Op 19 november werden onze diensten ingelicht over een seksueel getint ‘feest’, 
doorgaans ‘gang bang’ genoemd, in een residentiële wijk van Sint-Lambrechts-Woluwe. 
Dit evenement kon de dekmantel zijn voor feiten gelijkgesteld aan ‘mensenhandel’. Uit 
onze informatie blijkt dat het om een gelegenheidslocatie gaat. Aangezien de feiten zich 
verplaatsen moet de Lokale Recherchedienst snel een actie organiseren, gecoördineerd 
door een vijftiental politieagenten.

Meerdere klanten, maar ook 6 Bulgaarse en Roemeense prostituées worden 

zijn ter beschikking gesteld van de Procureur des Konings van en te Brussel. Een grote 
som geld gevonden bij een van hen, werd in beslag genomen. Het onderzoek naar dit 
netwerk van pooiers loopt nog steeds en in meerdere etappes.

op het hele zonale grondgebied in het kader van een F.I.P.A. actie. (Full Integrated 
Police Action).

Deze F.I.P.A. actie werd georganiseerd door de Dirco van BRUSSEL en was 
interarrondissementaal: ze had betrekking op de arrondissementen BRUSSEL en HALLE-
VILVOORDE.

Het doel van deze actie was tweevoudig. 

Ten eerste, de betrokken politieagenten hadden als opdracht de criminaliteit te 
bestrijden, met name op het vlak van inbraak. 28 oktober 2016 werd namelijk door 
de FOD Binnenlandse zaken uitgeroepen tot ‘1 Dag Niet’ en dit om de bevolking te 
sensibiliseren voor inbraakpreventie. 

Anderzijds was deze actie bedoeld om de strijd aan te gaan tegen verkeersonveiligheid, 
een van de prioriteiten van het zonale veiligheidsplan 2014-2017 van de zone.

Tijdens deze actie werden er 150 chauffeurs gecontroleerd op 8 verschillende 
controlepunten. Negen van hen reden onder invloed van alcohol.  De leden van de zone 
hebben bovendien twee bestuurlijke aanhoudingen en twee gerechtelijke aanhoudingen 
verricht.  

Tijdens deze actie waren de burgemeester van SINT-PIETERS-WOLUWE, de heer Benoît 
CEREXHE en de nieuwe korpschef op het terrein, samen met nog andere deelnemers.

Ze hebben met name de nadruk gelegd op de kwaliteit van het werk dat de personeelsleden 
leveren, hun professionalisme, hun motivatie en de snelheid waarmee ze de verschillende 
controledispositieven inzetten.

ER WORDEN OPNIEUW WEGCONTROLES GEORGANISEERD IN ONZE ZONE

NOVEMBER
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‘FIPA BOB’

‘KERSTROOS’

In de nacht van 16 op 17 december verrichten 20 politieagenten van de Diensten Verkeer 

onder het gezag van het diensthoofd Verkeer, controles op het hele zonale grondgebied 
ter gelegenheid van een F.I.P.A. (‘Full Integrated Police Action’), georganiseerd in het 
kader van de derde grote operatie georganiseerd door onze politiezone in het kader 
van de BOBcampagne.

wiens rijbewijzen 14 dagen geleden waren ingetrokken) en 1 onder invloed van 
drugs. Er werden 6 PV’s opgesteld voor uiteenlopende inbreuken (geen verzekering, 
niet dragen van de veiligheidsgordel, geen kinderzitje...). Ook de korpschef, HCP 
Michaël JONNIAUX was aanwezig samen met de Voorzitter van het Politiecollege en 
de Burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe, de heer Olivier MAINGAIN, die op het 
terrein zelf kwam kijken naar het werk van ons personeel.

Met de winkeldrukte van de eindejaarsperiode 
verwaarloost het winkelpersoneel soms 
de meest elementaire waakzaamheid, wat 
dieven meer kansen biedt om misdrijven te 
plegen.

organiseerde ons politiekorps van 17 
december 2016 tot 8 januari 2017 haar 
traditionele ‘kerstroosactie’ om zakkenrollerij 
en winkeldiefstallen, diefstallen met geweld 
en grijpdiefstallen van handtassen tegen 

uren personeel gemobiliseerd van talrijke 
diensten (Interventies, Wijken, Fiets- en 
hondenbrigades).

De opdracht: potentiële daders tegenhouden, 
een veiligheidsgevoel versterken en/of 
herstellen, contacten met de handelaars 
onderhouden of opbouwen.

Het was opnieuw een succes aangezien de 
patrouilles enkel rustige, zelfs buitengewoon 
rustige dagen, zonder grote incidenten te 
melden hadden.

DECEMBER
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III. De 7 basisfuncties

1. ONTHAAL: ALTIJD KLAAR!
Dienst Onthaal

2. WIJKWERKING: 

De Wijkdienst: Dichtbij u!

Het onthaalpersoneel informeert de bevolking en verwijst door, noteert klachten, 
aangiften en verklaringen van getuigen of slachtoffers en verschaft informatie aan de 
partijen in kwestie.

Het staat in voor de opvolging van alle onderzoeken met betrekking tot deze klachten, 
hoorzittingen van gearresteerde personen en taken die eruit voortvloeien.

Het neemt deel aan de verschillende acties inzake 
genegotieerd beheer van de openbare ruimte 
(ordehandhaving) en aan acties georganiseerd 
door andere diensten van de politiezone, zoals die 
georganiseerd in het kader van BOB campagnes, 
gerechtelijke acties van de Lokale Recherchedienst 
enz.

Het jaar 2016 was niet evident voor de dienst 
onthaal gezien het grote personeelstekort (66 

77 voorzien in de organieke tabel).  Bij elke 
mobiliteitsfase kwamen er vacatures binnen 
deze dienst maar het was heel moeilijk om 
kandidaten te vinden.  Eind 2016 werd een 
overleg opgestart met de korpschef, de directeur 

personeelsafgevaardigden van de dienst onthaal.  
Dit zou zijn vruchten moeten afwerpen in de loop 
van 2017.  

De wijkinspecteur heeft een essentiële rol die veel verder 
reikt dan eenvoudige, administratieve taken.  Hij oefent een 
politiefunctie uit die het meest zichtbaar en toegankelijk is 
voor de mensen die in de wijk wonen of werken.

Hij is de gesprekspartner bij uitstek van de burgers, zowel 
op het vlak van preventie als van repressie. Hij is zowel 
bemiddelaar bij geschillen en burenruzies als gids voor 
administratieve en gerechtelijke stappen.

Door een zichtbare aanwezigheid bij patrouilles te voet 
of activiteiten en festiviteiten georganiseerd in zijn wijk, 
bouwt hij relaties op met de bevolking en ontwikkelt hij 
partnerships met alle spelers van het maatschappelijke 
leven.

De wijkinspecteur is ook een heel nuttige bron van 
inlichtingen op het vlak van bestuurlijke en gerechtelijke 
politie door zijn kennis van het terrein en van de bevolking.
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Lokale bemiddeling: Oplossen via dialoog!

Dat is met name het geval in het kader van de strijd tegen terrorisme en radicalisering: 

inwoners en handelaars van zijn wijk, is hij het best geplaatst om gedragsveranderingen 
bij iemand te ontdekken of hierover op de hoogte te worden gebracht.

Naast de onthaaldienst is de wijkdienst de tweede die werd getroffen door een 

in de organieke tabel).  Ook hier was het vrij moeilijk om kandidaten te vinden voor 
de vacatures die in elke mobiliteitsfase werden gecreëerd.  Daarop heeft de nieuwe 

personeelsafgevaardigden van de wijkdienst bijeengebracht om oplossingen te vinden 
voor dit tekort.  Die worden verwacht in de loop van 2017.  

Hun dagelijkse taken omvatten onder meer ondersteuning aan gerechtsdeurwaarders in 
het kader van deuren forceren en uitzettingen (cf. onderstaande tabel), een ondersteuning 
die heel belangrijk blijft en die de inzet van een bijzonder grote capaciteit vraagt.

Deuropeningen Uitzettingen

E�������� 4459

Sint-Lambrechts-Woluwe 997

Sint-Pieters-Woluwe 10
9 

Lokale bemiddeling gebeurt in het kader van een overeenkomst tussen de politiediensten 
en het Parket van Brussel. De gelijknamige dienst maakt het mogelijk om aanvragen van 
burgers gericht aan justitie adequater en sneller te behandelen door het hele probleem 
dat leidde tot de inbreuk in aanmerking te nemen en zo ‘gerechtelijke overconsumptie’ 
in te dijken. Het maakt de burger verantwoordelijk door zijn aandacht te vestigen op 

kunnen probleemsituaties vaak worden geneutraliseerd of opgelost zonder dat de 
achteruitgang van de sociale relaties escaleert.  Het doel van bemiddeling is de sociale 
band herstellen, onmisbaar voor elk sociaal leven.

Lokale bemiddeling wordt voorgesteld in het kader van feiten die overtredingen en 
kleine misdrijven vormen en vraagtekens oproepen voor mensen die elkaar kennen of 
elkaar regelmatig moeten terugzien. 
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3. VERKEERSVEILIGHEID: ZE RIJDEN VOOR UW VEILIGHEID!

Pedagogie - pro-activiteit

2015 2016

Geslaagde bemiddelingen, afgerond of 
opgelost

44.1 %

Bemiddelingen met doorverwijzing 2.6 % 4.0 %

Geweigerde bemiddelingen, niet afgerond 21.4 %

Technische onmogelijkheden 42.2 %

Aard van het probleem waarvoor werd bemiddeld in 2016

2015 2016

B������	
� 72 61

Familieruzie 44

Pesterijen 20 22

Misbruik van vertrouwen, gewone diefstal 21 18

Beledigingen, verwondingen, bedreigingen, 
smaad, eerroof

17 11

Opzettelijke slagen en verwondingen, straatge-
vechten, lichte feitelijkheden en geweld

12 9

Geschil tussen huurder en eigenaar 17 9

Slagen en verwondingen (intrafamiliaal) 14 8

Ander geschil 24 8

Opzettelijke beschadigingen 10 6

Geschil in het verkeer 4

Niet-betaling van consumpties 2 2

Hondenbeten / tussen honden 4 2

Huisvredebreuk 2 1

Handelsgeschil 7 1

VERKEERSOPVOEDINGSPISTES

Onze twee verkeersopvoedingspistes worden al tal van jaren regelmatig gebruikt om 

De behendigheidspiste omvat hindernissen en stelt kinderen in staat hun om handigheid, 

om er kennis mee te maken onder het toezicht en met de adviezen van een politieagent 
en/of een gemeenschapswachter. Ze wordt gebruikt na een algemene sensibilisatie, 
gegeven door de politie in nauwe samenwerking met de leerkrachten van de lagere 
scholen van de zone die het willen.

Resultaten van bemiddelingen in 2016
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Aantal klassen gesensibiliseerde leerlingen

2015 2016
Etterbeek 4

Sint-Lambrechts-Woluwe 16 16

Sint-Pieters-Woluwe 12 12

OPLEIDINGEN GEMACHTIGDE OPZICHTERS

De Verkeersdienst van onze politiezone 

beoordelingen.  Zo werden er in 2016  

vrijwilligers om de omgeving van scholen te 
beveiligen).

ESCORTES

voldoen meestal aan de talrijke aanvragen 
om schoolgroepen te begeleiden bij 
uitstappen tijdens of na de schooluren. 

TECHNISCH ADVIES

In 2016 voerde de cel TTra ‘Technisch 
advies’ 62 administratieve onderzoeken om 
adviezen te formuleren en controles inzake 
ruimtelijke ordening. Op het vlak van 
conformiteit van werken op de openbare 
weg heeft ze 4 095 aanvragen beantwoord!
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Alcohol en drugs aan het stuur

2015 2016
Aantal uren gerichte controles 508 179

Aantal alcoholtests - Gerichte controles 4.061 1.641

Aantal alcoholtests - Buiten gerichte controles 1.578

Positief resultaat 181

Aantal intrekkingen rijbewijs 24 22

PV drugs aan het stuur 7

Bloedafnames drugs aan het stuur 4

Snelheid

2015 2016
Automatische camera's

Uren

Gecontroleerde voertuigen 14.629.162 15.177.616

Inbreuken 9.767 7.942

Repressieve mobiele radars + LIDAR

Repressieve mobiele radar zonder onderschepping 
(uren controles)*

199 (*)

Repressieve mobiele radar met onderschepping (uren 
controles)*

48 5(*)

LIDAR - Gecontroleerde voertuigen 565.694 519.795

Repressieve mobiele radar - Gecontroleerde voertuigen 27.904

Inbreuken

Intrekkingen rijbewijzen 29 7
(*) De vermindering van het gemiddelde aantal uren controles van de repressieve mobiele radar wordt 
verklaard door het terrorismedreigingsniveau in 2016, dat een aanzienlijke personeelscapaciteit heeft 
gemobiliseerd. 

PREVENTIE - REPRESSIE
Door het dreigingsniveau en de interne richtlijnen als gevolg daarvan (cf. hierboven) 
werden alle acties van het luik preventie met betrekking tot verkeersveiligheid geschrapt 
en dit voor een groot gedeelte van het jaar 2016. Hetzelfde geldt voor het luik repressie 
en de controles in verband met veiligheidsuitrusting betreft (gordel/helm/kinderstoel)
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4. INTERVENTIES: MONTY IN ACTIE!
De Interventiedienst (INT)

AANWEZIGHEID EN ZICHTBAARHEID
De dienst Interventies voert heel uiteenlopende opdrachten uit. Deze dienst bestaat uit 
122 inspecteurs en 11 middenkaders verdeeld over 8 brigades; hij waakt op het terrein 
over de naleving van de openbare orde en rust met behulp van preventiepatrouilles, 
vooral gemotoriseerd en soms te voet.

De dienst heeft als opdracht elke oproep binnen de kortste termijn te beantwoorden en 
zet zich in om een adequaat antwoord te vinden voor elk probleem dat zich voordoet. 
De Dienst Interventies stelt inbreuken vast, biedt de meest doeltreffend mogelijke 
hulp aan slachtoffers en verwijst hen indien nodig door naar de bevoegde diensten. 
Hij organiseert ook proactieve patrouilles in burgerkledij, in een gewoon voertuig, om 

‘Gestreepte’ patrouilles (in voertuigen met politielogo) doen ook controles op eigen 
initiatief. 

PATROUILLES ‘OPENBAAR VERVOER’

Om het gevoel van veiligheid op het openbaar vervoer te verbeteren, heeft de overheid 
in 2012 beslist om 250 politie-inspecteurs, rechtstreeks afkomstig uit verschillende 
politieacademies, te verdelen in de 6 Brusselse zones.

onze diensten om te worden geïntegreerd in onze 8 interventiebrigades. Dankzij deze 
versterking kunnen we dagelijks patrouilles ‘Openbaar Vervoer’ (OV) inzetten, meer 

De trajecten van deze patrouilles combineren alle bussen, trams en metro’s op 17 
aparte, vooraf bepaalde trajecten die gekozen of aangepast worden naargelang van de 
vaststellingen.

Waar mogelijk werkt een anoniem team samen met een team in uniform.

In 2016:

• werden er 918 patrouilles georganiseerd;

• 

• gebeurden er 21 bestuurlijke aanhoudingen en 49 gerechtelijke aanhoudingen;

• 
2016.
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Zonale Dispatching (ZDP): De onmisbare verbinding!

De leden van de ZDP staan 24u op 24 en 7 dagen op 7 in voor telefonisch onthaal en 
eerste hulp aan burgers die een ‘politie-interventie’ aanvragen alsook voor het beheer en 
de coördinatie van de teams die aanwezig zijn op het grondgebied van onze politiezone.

gegevensbanken.

Hieronder enkele cijfers die deze activiteiten illustreren:

2015 2016
Aantal oproepen van burgers 41.406 40.584

- Waarvan oproepen ontvangen via 101 21.879

- Waarvan oproepen ontvangen in de ZDP 
van de zone

Aantal interventies niet-verkeer 15.400

Aantal interventies verkeer 7.141

Deze cijfers zijn het resultaat van een objectivering van de cijfers ten opzichte van de 

vorige jaren.

INTERVENTIETERMIJNEN

1-10 min 1-20 min 1-60 min 1-180 min

2015 24% 54% 72% 92% 100%

2016 24% 71% 91% 100%

Deze cijfers zijn het resultaat van een objectivering van de cijfers ten opzichte van de 
vorige jaren.
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5. LOKALE RECHERCHE: ‘THE SPECIALISTS’!

DE LOKALE RECHERCHEDIENST (LRD)

De organieke tabel van onze LRD telt 46 onderzoekers, waarmee de minimumnorm 
wordt nageleefd, beoogd in de omzendbrief PLP10.

Ze zijn verdeeld over 6 secties: Stadsbendes, Fraude, Verdovende middelen, Misdrijven 
tegen Personen en Goederen, Radicalisering en Gezin/Jeugd.

Alle secties zijn gecentraliseerd (in de antenne Etterbeek) behalve de sectie ‘Gezin/
jeugd’ die gedecentraliseerd is (in de afdeling van Etterbeek en die van Sint-Lambrechts-
Woluwe).  

SECTIE STADSBENDES (SB)

De sectie stadsbendes behandelt alle soorten misdrijven en misdaden, begaan door 
leden van stadsbendes of daders die als dusdanig beschouwd kunnen worden.

De meeste feiten gepleegd door deze daders hebben betrekking op diefstallen en 
gelijkaardige feiten. De onderzoekers kennen hun doelgroepen goed en zijn in staat om 

Ophelderingen Sectie Stadsbendes

Ophelderin-
gen daders

Gearresteer-
de daders

Diefstal uit woning 1 2 0

Winkeldiefstal 1 1 0

Diefstal uit voertuig 1 1 0

Autodiefstal 1 1 0

Diefstal met geweld 48 96 16

Onrustwekkende verdwijning 2 0 0

Opzettelijke slagen en verwondingen 4 9 7

Moord 1 1 0

Verkrachting 2 2 0

Informaticafraude 10 11 0

Verkoop van gestolen goederen 1 1 0

Beschadigingen 1 1 0

TOTAAL 126
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SECTIE FRAUDE 

De sectie fraude is gespecialiseerd op 

apostilles in 2016. 

Op 26 geregistreerde feiten van ‘Congolese10‘ 

terugvorderen.

Deze sectie is ook gespecialiseerd op het vlak 
van namaak, vals geld en cybercriminaliteit.

Ze inventariseert en volgt ook de Business 
Centers11 die gevestigd zijn in de zone.

Ophelderingen
daders

Gearresteerde 
daders

Oplichting 1

Congolese oplichting 9 27 4

Nigeriaanse oplichting 2 2 1

Kinderporno 1 1 1

Valsheid in geschrifte 1 1

Informaticafraude 1 1 0

Poging tot moord 1 1 1

Misbruik van vertrouwen

Mensenhandel 1 1 1

TOTAAL 20 40 17

SECTIE VERDOVENDE MIDDELEN
De sectie ‘verdovende middelen’ behandelt 
de apostilles afkomstig van het Parket 
en onderzoeksrechters evenals de feiten 
vastgesteld door de eerste lijn teams die 
een meer gerichte knowhow vereisen. Hun 
onderzoeken doen daarom vaak een beroep 
op ‘bijzondere onderzoeksmethodes’ en 

onderzoeken gebeuren telefonisch, zowel 
retroactief als op het niveau van actief 
luisteren.

In 2016 heeft de zone 494 pakjes 

gram vernietigd.

Ophelderingen Sectie Fraude

10 Oplichting gebaseerd op vervalsing van een rekeningnummer op een bankdocument of een factuur, bedoeld om het 
slachtoffer een som geld te laten storten op de rekening van een stroman. 

11 Postbussen die adressen van handelsbedrijven vormen.
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Ophelderingen Sectie verdovende middelen

Ophelderingen -
de daders

Gearresteerde 
daders

Illegaal bezit van verdovende middelen 2 2 0

Illegaal wapenbezit 1 1 1

Verkoop van verdovende middelen 9 9

Illegaal wapentransport 1 0 0

Import-export van verdovende middelen 1 2 2

Kweken van verdovende middelen 1 1 1

Diefstal met geweld 1 1 1

Mensenhandel 1 2 1

TOTAAL 17 22 15

SECTIE MISDRIJVEN TEGEN PERSONEN EN GOEDEREN 

De sectie ‘Misdrijven tegen Personen en Goederen’ behandelt vooral feiten van diefstal 
in al hun vormen. 

Ze werkt aan dossiers maar organiseert ook gerichte acties indien nodig. 

In 2016 werden er 685 uren besteed aan doelgerichte acties, zowel op het vlak van 

middelen.

Ophelderingen sectie Misdrijven tegen Personen en Goederen

Ophelderingen
daders

Gearresteerde 
daders

Diefstal gewapenderhand 4 4

Diefstal met inbraak 17 21 16

Diefstal met list 1 4 4

Diefstal vracht 1

Diefstal met geweld 9 10 9

Gewone diefstal 2 2 1

Autodiefstal 1 1 0

Diefstal uit voertuig 1

Onrustwekkende verdwijning 8 0 0

Home invasion 1 1 1

Opzettelijke slagen en verwondingen 2 5 4

Poging tot moord 1 1 1

Informaticafraude 1

Verkoop van verdovende middelen 2 2 2

Oplichting 1 1 0

Mensenhandel 1 1 1

Carjacking 1 1 1

TOTAAL
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SECTIE GEZIN - JEUGD

De Sectie Gezin – Jeugd werkt vooral op intrafamiliaal geweld (842 dossiers), 
problematische of risicovolle gezins- en schoolsituaties (547 dossiers) evenals 
zedenfeiten (516 dossiers). 

In 2016 deed ze:

• 

• 

• 
van 2015.

SECTIE RADICALISERING

De Sectie Radicalisering behandelt zogenaamde ‘soft’ informatie met betrekking tot 
radicalisering en beheert de gerechtelijke dossiers op dat gebied. 

In 2016 hebben haar leden ook een zonale opleiding van 8 uren gegeven met de naam 
‘Community Oriented Policing Preventing Radicalism And Terrorism’ (COPPRA) en dit 

PARTRA (COPPRA aangepast aan de gemeentediensten) van 4 uren gegeven voor 20 
personeelsleden van elke gemeente. 

In het kader van de opvolging en informatie-uitwisseling rond Foreign Terrorist Fighters 
(FTF) door de politiediensten en andere partners (OCAD, Staatsveiligheid, Militaire 
veiligheid, administratieve overheden, …), werden diverse interdisciplinaire structuren 
opgericht op nationaal, arrondissement- en gemeentelijk niveau, om een integraal en 
geïntegreerd beleid op dit gebied te ontwikkelen.  Onze sectie radicalisering is vooral 
aanwezig in de structuren ingevoerd op het niveau van het gerechtelijk arrondissement.

Ter herinnering, eind 2015 werd op initiatief van elke burgemeester voor zijn gemeente 

om gemeentelijke overlegplatforms, met als hoofddoel de uitwisseling van informatie 
in verband met Foreign Terrorist Fighters (FTF) aanwezig op het grondgebied van de 
gemeente, een uitwisseling tussen de gemeentediensten en de lokale politie. Onze 
diensten worden er meestal vertegenwoordigd door de verantwoordelijke van het zonaal 
informatiekruispunt (ZIK).

6. STEUN AAN SLACHTOFFERS: EEN UITGESTREKTE HAND!

DE DIENST POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING (DPSB)

De DPSB, het vroegere Bureau voor Slachtofferbejegening (BSB), staat in voor:

• de opvang van slachtoffers van strafbare feiten op korte termijn: in 2016 werden 242 
slachtoffers, getuigen of naasten opgevangen, in de vorm van een eerste onthaal 

nieuwe dossiers. Daarbij komen 247 brieven met een voorstel van hulp, gericht aan 
de slachtoffers en/of hun naasten12.

• ondersteuning aan het politiepersoneel tijdens een interventie bij slachtoffers;



43

Bronnen van interventie

Dienst 2015 2016

Onthaal 55

Onderzoek (waaronder gezin/ jeugd) 14 17

Wijkwerking

Interventies 25 19

Raadpleging van het register der PV’s 22 14

Spontaan 26

Overige 70 20

• het geven van sensibilisatie- en opleidingssessies voor het personeel op bepaalde 

het brengen van slecht nieuws.

• terbeschikkingstelling van adequate informatie: Een sociale kaart bijhouden, 
displays met brochures ter beschikking stellen in onthaalruimtes en de update van 
het intranet op dat vlak.

• deelname aan overlegplatforms voor een beleid gericht op slachtoffers van strafbare 
feiten: De DPSB neemt deel aan de arrondissementsraad van het parket van Brussel 
en aan ‘intervisies’ (vergadering waarin vakkennis en goede praktijken worden 
uitgewisseld) georganiseerd door de ‘Service d’Aide aux Justiciables’ en de Dienst 
Slachtofferonthaal. Hij neemt ook deel aan het de werkgroep van het Ministerie van 
Binnenlandse zaken voor een beleid gericht op slachtoffers van aanvallen.

12 Het lid van de DPSB dat de permanentie doet, raadpleegt dagelijks het informatiebeheersysteem ISLP. 
Voor wat geweldfeiten betreft, stelt hij zijn diensten schriftelijk voor aan de slachtoffers waarmee de DPSB 
nog geen andere vorm van contact heeft gehad, want het gebeurt dat de slachtoffers pas enkele dagen na 
de feiten een behoefte aan opvang voelen.
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2015 2016
Slagen en verwondingen 4 12

Diefstallen 11

Verkrachtingen 7 7

Zedenmisdrijf 2 2

Partnergeweld 52 49

Intrafamiliaal geweld 12 8

Pesterijen 15 4

Zelfmoord 10 9

Overlijden 20 21

Verkeersongevallen 14 7

Belangrijkste redenen van interventie 

7. GENEGOTIEERD BEHEER VAN DE OPENBARE RUIMTE (GBOR): UIT RESPECT 
VOOR IEDEREEN!

Evenementen

Op lokaal niveau komt Genegotieerd Beheer van de Openbare ruimte meer overeen met 
de werkelijkheid dan de vroegere benaming ‘ordehandhaving’. In de marge van de grote 
evenementen die elk jaar plaatsvinden, staat de zone namelijk ook in voor het beheer 
van het gebruik van de openbare weg ter gelegenheid van rommelmarkten, markten, 
stoeten enz.

Vooral een genegotieerde aanpak in het belang van iedereen krijgt de voorkeur. 

om de evenementen op het terrein voor te bereiden en te coördineren.

De pool GBOR
Onze politiezone beschikt over een pool GBOR bestaande uit 120 personeelsleden 
afkomstig uit verschillende operationele diensten van de zone.  Ze worden ingezet 
wanneer we secties of een peloton moeten vormen in het kader van genegotieerd beheer 

(manifestaties, kritieke protocollaire bezoeken, Europese toppen, ‘risicovolle’ 
sportevenementen. 

die in principe gelijkaardig zijn voor al het personeel van de 6 politiezones dat instaat voor 
deze opdracht. Dit personeel krijgt bovendien een uniforme training van de Nationale 
politieacademie (ANPA), geïntegreerd met de 5 andere politiezones van Brussel. 

 

2015 2016
20 km van Brussel 482 510

Marathon van Brussel

Autoloze zondag 429 481

Autovrije Tervurenlaan 448 460

Europese toppen 1.698

Uren besteed aan grote manifestaties
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IV. Overige functies

1. Preventie: Beter voorkomen dan genezen! 

2015 2016

Patrouilles te voet 2.600 2.165

Preventieve mobiele patrouilles 2.818

Ondersteuning Dienst Interventies

GBOR (ordedienst - diplomatieke punten)

Hondenbrigade

De Hondenbrigade telt 10 actieve leden. In 2016 
bleef de functie van brigadechef vacant.

De hondenbrigade zorgt 7 dagen op 7, meestal van 
7u tot 22u voor een preventieve en ontradende 
aanwezigheid op het grondgebied van de zone door 
gerichte patrouilles naargelang van de behoeften 
en verwachtingen van de bevolking of ‘openbaar 
vervoer’ patrouilles. Ze wordt geïntegreerd in 
de bestaande controlesystemen (bijvoorbeeld 
die tijdens de BOB campagnes, FIPA, operaties 
van de dienst administratieve onderzoeken...) 
en voor ordediensten zoals op manifestaties, 
Europese toppen, voetbalwedstrijden,... 

Ze neemt dagelijks deel aan de beveiliging van 
verschillende kritieke punten op ons grondgebied 
(gebouwen van de Europese instellingen, talrijke 
ambassades...).

Bovendien neemt ze deel aan verschillende 
preventieacties georganiseerd door onze 
politiezone zoals ‘Laguna Green’, voor de 
beveiliging van inwoners tijdens de vakantie en 
‘Kerstroos’, voor de beveiliging van winkelcentra 
en winkelstraten tijdens de eindejaarsfeesten en 
de solden.

Tot slot speelt ze een sleutelrol in de interventie-
aanvragen waarbij dieren betrokken zijn.

Tijdsbesteding in uren
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Fietsbrigade

op het grondgebied met als voornaamste opdrachten: beveiliging in de omgeving van 
scholen, verschillende winkelcentra, openbare ruimtes en alle andere sectoren die voor 
de politiepatrouilles niet toegankelijk zijn met een voertuig.

aanslagen in België en het dreigingsniveau dat erop volgde. Dat verklaart de vermindering 
van het aantal uren voor dit jaar. De prioriteit werd dus gegeven aan patrouilles in de 
omgeving van scholen en ambassades.

Tijdsbesteding in uren

2015 2016

Preventieve mobiele patrouilles 5.942

Escortes 220 59

GBOR (ordediensten - diplomatieke punten) 1.409

Technopreventie

Onze 2 ‘Preventieadviseurs Diefstal’ stellen 
hun expertise ten dienste van de burger. In 
2016 deed ze 92 huisbezoeken na inbraak 
en 112 preventiebezoeken. Deze cijfers zijn 
lager dan in 2015 gezien de context van de 
aanslagen, maar ook omwille van meerdere 
grote dossiers waaraan ze tijd hebben 
besteed zoals veiligheidsaudits van scholen 

De  communicatie  van  preventieadviezen  aan 
het publiek gebeurt via onze communicatie-
kanalen (internet, gemeentekranten, forums, 
informatiestanden, enz.).

Zo werden er 9 sessies georganiseerd in 
samenwerking met de gemeenten om 
preventieadviezen bekend te maken.  Er 
kwamen meer dan 200 mensen op af (in het 
bijzonder bejaarden, afgevaardigden van 
scholen, vzw’s, enz.).

De burgers worden aangemoedigd om 
preventieve maatregelen te nemen dankzij 
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Zonale operaties

OPERATIE ‘KERSTROOS’

‘Kerstroos’ (cf. hierboven) in samenwerking 

winkeldiefstallen, diefstallen met geweld en 
grijpdiefstallen van handtassen tegen te gaan. 

Concreet wordt de aanwezigheid van de 
politie in de eindejaarsperiode versterkt in de 
meest geconcentreerde winkelzones zoals het 
Dumonplein, de wijk van de Jacht en die van de 
Tervurenpoort. In 2016 werden er 1310 uren 
aan besteed.  

OPERATIE ‘BOEKENTAS’

Ze vindt elk jaar plaats tijdens de eerste 14 
dagen van september, met drie thema’s: 

mobiliteit rond de scholen, sensibilisatie voor 
verkeersveiligheid en preventieve aanwezigheid 
op de bus. In 2016 werden er 296 uren aan 
besteed.  Sinds het begin van het schooljaar 
2016 heeft onze politiezone beslist om deze 
operatie uit te breiden en ze te organiseren 
bij elke terugkeer naar school na een vakantie 
(Kerstmis, Pasen...).

OPERATIE ‘LAGUNA GREEN’

Een operatie die vroeger ‘Laguna’ heette, het hele 
jaar door gericht op de beveiliging van de inwoners 
die wordt versterkt in juli en augustus, werd 
gecombineerd met de operatie ‘Zonnebloem’, gericht 
op politieaanwezigheid in de groene zones tijdens de 
zomer. Beide zijn dus voortaan gebundeld in één en 
dezelfde operatie ‘Laguna Green’.

In 2016 werden er 763 uren aan besteed door het 

van onze divisies… 

Zo werd er tegemoetgekomen aan 528 aanvragen 
om een woning te bewaken.

Onze zone stelt preventie voorop.  Ze onderhoudt nauwe contacten met de 

operaties georganiseerd in nauwe samenwerking met de gemeenschapswachters van 
de drie gemeenten:
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2. Informatiebeheer:  Informeren om beter te reageren!

DE DIENST INFORMATIEBEHEER - GESTION DE L’INFORMATION (GIB)

Hoewel het kwalitatieve en kwantitatieve informatiebeheer de basis van politiewerk vormt, 
is GIB gespecialiseerd in het beheer ervan. Het is dus een must om over een deskundige 
dienst te beschikken, niet alleen om de opvolging van informatie te garanderen maar ook 
om een toegevoegde waarde te verlenen aan de geïntegreerde politie.

De dienst GIB werd opgericht in 2016 en bestaat uit de volgende cellen: het ‘Zonaal 
informatiekruispunt’ (ZIK), de dienst ‘Ambtshalve Politioneel Onderzoek’ (APO), 
de ‘Parametrisatie’ (vroeger ‘Codering’), de cel ‘Administratief Beheer - Gestion 
Administrative’ (GAB) en het ‘Bureau voor Oriëntatie van dossiers’ (BOD).

Ter informatie, het ZIK of zenuwcentrum van de Politiezone heeft:

• 3873 inkomende en uitgaande brieven behandeld, 

• 306 Informatierapporten (RIR) beheerd, 

• 88 complexe gerechtelijke onderzoeksdossiers (DOS) gemeld, 

• , 

• 5 763 foto’s van verdachten en 2069 afnames van vingerafdrukken verwerkt.

4 473 dossiers werden behandeld volgens de procedure ‘Ambtshalve Politioneel 
Onderzoek
Onderzoek, Bewaring Politie14‘ (APO BP).

ADVISEUR VOOR DE VEILIGHEID EN BESCHERMING VAN HET PRIVÉLEVEN

voor de veiligheid en voor het privéleven van personen, heeft de Europese Unie een 
verordening goedgekeurd die nieuwe verplichtingen oplegt binnen de politieorganisatie, 
waaronder de aanstelling in elke politiezone van een adviseur voor de veiligheid en 

Deze aanstelling vond plaats in 2016 binnen onze politiezone en ligt volledig in de lijn 
van de vereisten qua transparantie en wettelijke voorschriften bijvoorbeeld.

3. Administratieve onderzoeken: ‘Dura lex, sed lex!‘

De dienst administratieve onderzoeken (DAO), een dienst gespecialiseerd in tal van heel 

waaronder ruimtelijke ordening, de dienst animaties en de sanctionerende ambtenaren.  
Hij werkt ook samen met tal van diverse, externe partners zoals de federale sociale 
inspectie, de controle van de sociale wetten, de gewestelijke arbeidsinspectie, de RSZ, de 
RVA, de FOD Financiën, de dienst vreemdelingenzaken, de FAVV en BRULABO, partners 
aan wie samenwerking wordt gevraagd naargelang van het soort uit te voeren controle.

De DAO doet ook een controle, voor de FOD Economie, op het vlak van naleving van de 
openings- en sluitingsuren van winkels en naleving van de wekelijkse rustdag. 

 Ambtshalve Politioneel Onderzoek: Sommige strafbare feiten worden geregistreerd in een proces-verbaal 
en vervolgens ambtshalve onderzocht door de politiediensten. Na een zekere tijd geven de politiediensten 
een volledig dossier door aan de Procureur des Konings, die beslist welk gevolg eraan gegeven moet 
worden.
14 Ambtshalve Politioneel Onderzoek Behoud Politie: het gaat om APO dossiers waarvan het onderzoek 
is afgesloten, maar die fysiek bewaard blijven in de bevoegde politiezone om op het eerste verzoek ter 
beschikking te worden gesteld van het parket.
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Hij beantwoordt ook diverse vragen naar advies, controle en steun van het 
gemeentebestuur. 

Enkele cijfers

2015 2016

A���� ��������

Gecontroleerde horecazaken en werven 171 177

Aantal gecontroleerde werknemers 715 689

Bestuurlijke aanhoudingen

Sociale PV’s 216

Gerechtelijke PV's 50 44

Sluiting wegens Hygiëne 1

voorbeelden van overlast die voortaan bestreden kunnen worden met gemeentelijke 
administratieve sancties (GAS).  De strijd tegen deze overlast wordt rechtstreeks 
gevoerd door de gemeente en de politie, allebei gemachtigd om vaststellingen te doen.  
De SEA is het contact- en expertisepunt van de zone op dit vlak.

Voor wat de wapenwetgeving betreft, werkt de DAO volgens de richtlijnen van de 
gespecialiseerde dienst van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en zelfs van het 
parket in bepaalde gevallen.

munitie vrijwillig afgestaan in 2016.

4. Beveiligingsmissies & bovenlokale missies van de bestuurlijke politie: Overal 
blauw!

Hoewel de politie vooral missies van de bestuurlijke en gerechtelijke politie in verband 
met het grondgebied moet vervullen, voorziet de wet op de geïntegreerde politie ook 
dat de lokale politie bepaalde opdrachten van federale aard uitvoert.

Bewaking van diplomatieke punten  
Het grondgebied van onze zone telt 209 diplomatieke punten waarvan een twintigtal 

3.928 uren 
besteed aan de bewaking van deze punten.

Overbrenging van gevangenen 
In 2016 werden er verschillende overbrengingen verricht door onze politiezone.

Het betreft met name:

- dagelijkse overbrenging van gevangenen naar het justitiepaleis en hun bewaking daar;

- overbrenging van gevangenen van een gevangenis naar diverse bestemmingen 
(ziekenhuizen, begrafenissen enz...) die moeten gebeuren door de politie van de zone 
die de ‘bestemming’ op zijn grondgebied heeft;
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- overbrenging van minderjarigen;

- enz.

In totaal werden 8.062 uren besteed aan deze overbrenging en bewaking van 
gevangenen.

V. Criminaliteitsverschijnselen: Opvallende cijfers van het Zonale 
Veiligheidsplan

1. Diefstallen
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2015 2016

Lijn 81 26 16

Lijn 07 6 7

5 7

4 4

Lijn 25 0 4

Lijn 29 6 4

Lijn 27 2

Lijn 44 5

Totaal (alle lijnen samen) 78 61 (-21%)

3. Openbaar vervoer: Aantal feiten geregistreerd op tram- en buslijnen (enkel 

2015 2016

Ongevallen met lichamelijke letsels

Dodelijke ongevallen 1

Totaal

Aantal lichtgewonden

Aantal zwaargewonden 20 12

Overleden slachtoffers 1

Totaal gewonden en doden 414

Aantal gerechtelijke aanhoudingen: 1468

Aantal bestuurlijke aanhoudingen: 667

Globale PV statistieken per gebied:

TYPE PV Aantal PV's

Klassieke PV's

Vereenvoudigde PV's 11 474

PV APO 

PV GAS 606

Mondelinge opmerkingen 78

TOTAAL

VI. Andere relevante statistieken

4. Verkeersongevallen: Aantal geregistreerde feiten:
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HOOFDSTUK 3 : GEÏNTEGREERDE WERKING EN 

PARTNERSHIPS

I. Geïntegreerde werking

II. Partnerships
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I. Geïntegreerde werking

De zone draagt in het bijzonder bij aan de geïntegreerde werking via structurele deta-
cheringen met name een inspecteur bij het Arrondissementeel Informatiekruispunt 
(AIK), evenals een hoofdinspecteur en een politieagent bij het Informatiecentrum 
(CIC); jammer genoeg is één van beide in 2016 overleden. Zijn vervanging worden 
bekeken.
De zone neemt bovendien volledig deel aan de coördinatieplatforms van de politie 
ingevoerd door de diensten van de Directeur Coördinator van de federale politie van 
Brussel (DIRCO) op het vlak van verkeersveiligheid en veiligheid op het openbaar ver-
voer.  Ze neemt actief deel aan de verschillende werkgroepen en taskforces ingevoerd 
in het kader van het kanaalplan15.

In 2016 nam onze zone deel aan 8  ‘Full Integrated Police Actions’ (FIPA) waarvan 
twee in de context van het ‘Kanaalplan’ en 6 in het kader van verkeersveiligheid in het 
algemeen. 
 

II. Partnerships

De politie is niet als enige verantwoordelijk voor de veiligheid: veiligheid is de zaak van 
iedereen!

Een veiligere maatschappij komt tot stand dankzij het partnership opgebouwd met een 
actieve en betrokken bevolking.  De bijdrage van diverse spelers en een coherent beleid 
van de bevoegde overheden en diensten zijn onmisbare succesfactoren voor de grotere 

van partnership.

15 Kanaalplan: Project van de Federale regering tegen radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme 
in de Kanaalzone, als reactie op de aanslagen in Parijs.
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1. Gemeentelijke preventiediensten 
De preventiediensten van de gemeente en de 
politiediensten delen hetzelfde grondgebied 
en hebben een gelijkaardige doelstelling, 
namelijk om actief bij te dragen aan de 
veiligheid en het welzijn van de inwoners; 
daarom hebben ze in april 2011 een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten over 
de uitwisseling van gegevens. Ze hebben 
samen een echt partnership opgebouwd dat 
met name leidt tot: 

• maandelijkse ontmoetingen die 
plaatsvinden tussen de verantwoordelijken 
van de gemeenschapswachters, de 
afdelingschefs van de politie en een 
verantwoordelijke van de dienst verkeer 
om samen antwoorden te vinden op 
vragen en technische problemen waar de 
burgers mee komen.

• strategische ontmoetingen die 
maandelijks worden gehouden tussen de 
directie van het departement operaties 
van de politiezone, de directie van de 
betrokken politiedivisie, het kabinet van de 
Burgemeester en de Preventieambtenaar 
om een echt integraal veiligheidsbeleid 
op het grondgebied van de zone te 
implementeren.

Bovendien leidt dit partnership dagelijks tot 
verschillende samenwerkingsinitiatieven: 

• 
telefoonlijn strikt voorbehouden voor 
oproepen van gemeenschapswachters; 

• er wordt systematisch een onthaal 
voorzien voor nieuwe gemeenschaps-
wachters door de Zonale Dispatching 
om hen te sensibiliseren voor de 
werkingsmodaliteiten van de dienst en de 
samenwerkingsparameters; 

• een synergie op het vlak van bewaking in 
de omgeving van scholen;

• 
voor belangrijke operaties op het grondgebied en met een zekere impact op het 
werkterrein. 

• gemeenschappelijke deelname aan verschillende preventiecampagnes.
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2. De Université Catholique de Louvain-
La-Neuve (UCL) en de Universitaire 
Ziekenhuizen Saint-Luc

De Brusselse site van de UCL is sinds 
1976 gevestigd in de gemeente Sint-
Lambrechts-Woluwe. De studentencampus 
en het universitair ziekenhuis staan er naast 
elkaar. De bevolking is heel gevarieerd, wat 
de site levendig maakt; elke dag komen 
er bijna 26.000 studenten, patiënten, 
werknemers en bezoekers.     Deze situatie 

vanwege de politiediensten.  Zo werd er in 
april 2014 een actieplan opgesteld tussen 
de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, 
onze politiezone, de UCL en de universitaire 
ziekenhuizen Saint-Luc om de veiligheid 
op de site nog te verbeteren.  Die omvat 
88 acties.

De realisaties van 2016 waren onder meer:

• Een echte dagelijkse synergie tussen 
de verschillende spelers van de site en 
de politie in de verschillende stappen 
van de veiligheidsketen;

• 5 rondleidingen georganiseerd door de 
veiligheidsverantwoordelijken van de 
UCL en de universitaire ziekenhuizen 
Saint-Luc, voor alle politieagenten van 
de zone (en in het bijzonder de nieuwe) 
om de snelheid van hun interventies ter 
plaatse te verhogen;

• 
opmaak van maandelijkse en jaarlijkse 
barometers voor alle partners;

• 
bewakingscamera’s door de gemeente 
op strategische plaatsen, camera’s die 
rechtstreeks verbonden zijn met onze 
zonale dispatching.



61

3. Met het Woluwe Shopping Center (WSC) 

waar elke dag duizenden mensen langskomen, 
de ingang van een metrostation en een parking 
voor 2000 wagens, enz. Kortom, een druk 
bezochte plaats die men ook moet kunnen 
beveiligen in het belang van iedereen.  Het is 
in de eerste plaats de taak van de beheerder 
van het shopping center, maar die gebeurt in 
nauwe samenwerking met onze politiezone.  Zo 
wordt er maandelijks een vergadering gehouden 
tussen de veiligheidsverantwoordelijken van het 
WSC en onze zone.

In 2016 werd, gezien de veranderende 
dreigingsniveaus, beslist om veiligheids-
maatregelen goed te keuren voor het hele 
complex in nauwe samenwerking met de 
beheerders.

4. Met de gemeente Etterbeek - Schepen 
van Openbare Netheid

De politiezone neemt deel aan een actieplan voor 
de verbetering van de netheid op het grondgebied 
van de gemeente Etterbeek. Ze zorgt er voor 
methodologietoelichting en een integrale en 
geïntegreerde aanpak van de problemen.  

Voor de eerste keer in 2016 werd de mobiele 
camera van de politiezone ingezet in het kader van 
de verschillende doelstellingen van dit actieplan.

5. Politiemedewerking aan het Lokaal 
Preventiepartnership (LPP) in Sint-Pieters-
Woluwe
De politiezone neemt deel aan dit gestructureerde 
samenwerkingsakkoord tussen de burger en 
de politie op een afgebakend grondgebied met 
als doel de uitwisseling van informatie volgens 
een vooraf bepaald communicatieplan. Zoals de 
wet bepaalt, wordt een LPP geregistreerd bij de 
Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken 
op basis van een charter ondertekend door de 
burgemeester en de betrokken gemeente, de 
korpschef, de gemandateerde politieambtenaar 
en de coördinator van het LPP.

Momenteel zijn er op het grondgebied van 
de gemeente Sint-Pieters-Woluwe 4 samen-
werkingscharters LLP ondertekend tussen de 
politiezone, de gemeente en de inwoners van 
de betrokken sectoren.




