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Beste lezer,

Het jaar 2021 was opnieuw een bijzonder belangrijk jaar voor onze politiezone. Het werd in het
bijzonder gekenmerkt door:
- De verderzetting van het crisisbeheer in het kader van de Covid 19-pandemie en de

maatregelen die daarvoor nodig waren, zowel wat betreft ons intern beheer als de controle
op de naleving van de door de autoriteiten afgekondigde maatregelen;

- Een aanzienlijke verhoging van onze capaciteit dankzij een aanzienlijke budgettaire
investering van onze gemeenten en een dynamisch en proactief aanwervingsbeleid. Eind
2021 hebben we zo een capaciteit van 578 personeelsleden bereikt, op een organieke
personeelsbezetting van 611 personeelsleden;

- Het starten van ons project ‘Prevention truck’ in april 2021. Dit project is een goed
voorbeeld van de vele initiatieven die onze politiezone neemt op het gebied van
nabijheidspolitie om zo de politie en de burgers dichter bij elkaar te brengen;

- Opnieuw zeer bemoedigende resultaten op het gebied van verkeersveiligheid, met geen
dodelijke slachtoffers te betreuren en een historisch laag aantal gewonden op de wegen op
het grondgebied van onze politiezone in 2021;

- Een steeds grotere aanwezigheid van ons operationeel personeel op het terrein en de
organisatie van talrijke controleoperaties, met name in het kader van de prioritaire
fenomenen die in ons zonaal veiligheidsplan zijn opgenomen;

- Aanzienlijke bedrijvigheid van al onze secties van onze lokale recherche;
- Misdaadstatistieken die over het algemeen stabiel en laag blijven, ondanks een jaar 2021

dat bijzonder rustig was als gevolg van de Covid 19-pandemie.

Al deze verwezenlijkingen werden mogelijk gemaakt dankzij:
- De grote beschikbaarheid en inzet van al ons personeel;
- Veel steun en een uitstekende samenwerking met onze autoriteiten;
- Frequent en vruchtbaar overleg met de representatieve vakbonden;
- Goede partnerschappen met veel verschillende organisaties.

Het jaar 2021 heeft ons ook in staat gesteld de nieuwe organisatie die in maart 2019 is
opgezet, te evalueren en te consolideren, tijdens een strategische dag en een strategisch
seminar die respectievelijk in maart en oktober 2021 zijn georganiseerd met het voltallige
directiecomité. De voorstellen die tijdens deze bezinningsdagen zijn geformuleerd, zijn
toevertrouwd aan verschillende werkgroepen die nu tot taak hebben ze uit te voeren. Onze
hoofddoelstelling blijft uiteraard het verzekeren van een maximale veiligheid en een optimale
levenskwaliteit voor alle burgers die op het grondgebied van onze drie gemeenten wonen of er
passeren.

Tot slot, op een meer persoonlijk vlak, heb ik met veel plezier en trots vernomen dat mijn
autoriteiten opnieuw hun vertrouwen in mij hebben gesteld door mij te herverkiezen voor een
tweede mandaat van vijf jaar als korpschef, dat in september 2021 ingegaan is!

Michaël JONNIAUX
Eerste Hoofdcommissaris
Korpschef van Politiezone Montgomery
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Het Politiecollege

Het Politiecollege bestaat uit de drie burgemeesters, de korpschef, de zonesecretaris en de bijzondere
rekenplichtige. Het voorzitterschap wordt afwisselend verzekerd door elke burgemeester volgens een
vooraf bepaalde sleutel.
In 2021 was de heer Benoît CEREXHE voorzitter tot 31 maart. Vanaf 1 april werd hij opgevolgd door
de heer Vincent DE WOLF.

Alle beslissingen die worden voorgelegd aan de Politieraad gaan eerst langs het Politiecollege. 
Het politiecollege komt gewoonlijk twee keer per maand samen.
In 2021 werden 23 gewone en 13 tuchtvergaderingen gehouden. 

BESTUURSORGANEN

De Politieraad

De politieraad komt in principe minstens vier keer per jaar samen. In 2021 zijn er vijf vergaderingen
gehouden. 
De Raadsleden worden verkozen onder de gemeenteraadsleden van de drie gemeenten. 
De Politieraad wordt voorgezeten door de voorzitter van het Politiecollege.

Olivier MAINGAIN
Burgemeester

Sint-Lambrechts-Woluwe

Vincent DE WOLF
Burgemeester

Etterbeek

Benoît CEREXHE
Burgemeester

Sint-Pieters-Woluwe
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Het directiecomité

1HCP Michaël JONNIAUX 
Korpschef

02/788.90.02

1ADV Virginie MALI
Directeur 

02/788.96.30

STRATEGIE 
& KWALITEIT

1ADV Emmanuel HELPENS
Directeur

02/788.90.33

MIDDELENBEHEER

1HCP Marc PARLIER
Directeur

02/788.90.10

RISICOBEHEER

ADV Etienne VIATOUR
Zonesecretaris

HCP Geoffrey LAVERGNE
Directeur

02/788.95.24

OPERATIONELE 
COÖRDINATIE

HCP Denis BEERTEN
Directeur

02/788.94.10

EERSTELIJNSPOLITIE NABIJHEIDSPOLITIE

1HCP Marc MONIN
Directeur

08/788.90.03

1CP Jacques BRUYNINX
Directeur

02/788.94.30 

LOKAAL ONDERZOEK

CP Cedric STROOBANTS
Directeur 

02/788.95.20

OPERATIONELE 
ONDERSTEUNING

Hierboven, het voltallige directiecomité dat belast is om, onder leiding van de korpschef en volledig in
overeenstemming met het Politiecollege, zich dagelijks in te spannen opdat de politiezone zo goed
mogelijk de verwachtingen van de autoriteiten en van de burgers inlost en om te werken aan een betere
veiligheid en een betere levenskwaliteit van de burgers op het grondgebied van onze 3 gemeenten en
om dit te doen op een zo doelgericht mogelijke manier.
Het directiecomité komt elke week bijeen.
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COVID-19-PANDEMIE

De cijfers met betrekking tot de activiteit van
onze politiezone tijdens het jaar 2021 blijven,
net als vorig jaar, sterk beïnvloed door de Covid-
19-pandemie.
Onze eerstelijnsdiensten hebben immers een
aanzienlijk deel van hun middelen moeten
besteden aan de controle op de naleving van de
inperkingsmaatregelen, voornamelijk in het
openbaar vervoer en op de openbare weg. Er
werden 1889 overtredingen vastgesteld, een
louter indicatief cijfer dat geenszins de dagelijkse
inspanningen weerspiegelt van onze teams, die
altijd de verbale opmerkingen hebben gemaakt
die nodig waren om de regels te doen naleven,
zonder echter de "overtreders« systematisch en
onmiddelijk te verbaliseren.

Bovendien moesten er ook bij de politiediensten in
2021 veel maatregelen worden genomen, zowel
op het gebied van gezondheid en welzijn op het
werk als op het gebied van personeels-, materieel
en operationeel beheer.

Dankzij deze kon de zone, net als in 2020, rekenen
op een personeel dat aanwezig, beschikbaar en
gemotiveerd was om de bevolking te dienen.

De dienstverlening aan de burger was te allen tijde
gewaarborgd, aangezien de basisfuncties zonder
onderbreking werden verstrekt, zelfs op het
hoogtepunt van de crisis.

Overtreding wegens
niet-naleving

Totaal
aantal

Openbaar
vervoer

Openbare
weg

Andere
plaatsen

van de avondklok 574 6 546 22

van de sociale afstand tussen mensen 184 - 153 31

van het reisverbod 50 - - -

van de mondmaskerplicht 281 12 214 55

van het verbod op samenscholing 285 - 194 91

Winkels: niet-naleving van de sluitingsuren
of toegestane openingstijden

15 - - -

van de verplichting om het CST te 
controleren

11 - - -

van de quarantaineplicht 138 - - -

van de verplichting om een screeningstest
te ondergaan

67 - - -

van de verplichting om het PLF vooraf te 
sturen

4

van het organiseren van een illegaal feest
(Lockdownfeestje)

33 - - 33

van de deelname aan een illegaal feest
(Lockdownfeestje)

197 - 40 157

Andere 50 - - -

Totaal 1889
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• De nabijheidspolitie versterken
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Partneractie op de site van Louvain 
en Woluwe 

 Het team dat in de politieantenne werkt,
ontwikkelt dagelijks een zeer belangrijk
netwerk van uitwisselingen en nabijheid,
waarvan vooral de gebruikers van de site in zijn
geheel profiteren (studenten, arbeiders,
winkeliers, scholen, universiteit, ziekenhuizen,
enz.). Zij hebben verschillende projecten op
touw gezet om de burgers samen te brengen
en hun samenleven te vergemakkelijken,
vooral te midden van een pandemie waarbij
het respect voor de regels soms te wensen
overliet in de studentengemeenschap. Een
vergadering tussen de studentenkringen en de
academische autoriteiten op initiatief van de
politie heeft geholpen om het probleem te
bedwingen.

Lancering van de 'Prevention Truck'

 In april 2021 is de Prevention Truck in onze
zone van start gegaan. Het kiest voor een
nieuwe aanpak en nodigt zichzelf uit in het hart
van de wijken om de burgers te ontmoeten in
hun woonomgeving (markten, specifieke
wijken, meer afgelegen wijken, gericht op een
of ander probleem, winkelcentra, enz.). Dit is
een gelegenheid voor de wijkinspecteurs en de
politiemensen belast met preventie om advies
en informatie te geven over verschillende
onderwerpen die de burgers interesseren en
veel vragen oproepen. Dit initiatief wordt
uitgevoerd in nauwe samenwerking met de
gemeentelijke preventiediensten die bij elke
verplaatsing aanwezig waren. Een rijke en
waardevolle samenwerking! In 2021 is de
Prevention Truck 18 keer op pad geweest en
heeft daarmee bijna 2000 inwoners bereikt. En
dat is nog maar het begin!

 De politie rust zich geleidelijk uit met zachte
mobiliteitsuitrusting. Zo kunnen wijkinspecteurs
die dat wensen voortaan op een elektrische
fiets rijden, bijvoorbeeld voor preventie-
en veiligheidspatrouilles, huisbezoeken,
administratieve controles op het terrein, enz.
Een initiatief dat steeds meer aanhang krijgt bij
de politie. Voor de komende jaren is een budget
voorzien. Daarmee volgt de politiezone
geleidelijk de lijn van duurzame ontwikkeling
die de autoriteiten na aan het hart ligt.

 De Lokale Veiligheidspatrouilles worden
verzorgd door het personeel van de
politiehuizen en zijn dagelijks gericht op lokale
fenomenen. Deze patrouilles hebben ook een
belangrijke rol gespeeld bij het toezicht op de
naleving van de gezondheidsmaatregelen
gekoppeld aan COVID-19 in 2021.

Politiehuizen in het hart van de 
gemeenten

Aankoop van elektrische fietsen
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• De nabijheidspolitie versterken
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Contactpunt Scholen
 Het contactpunt scholen vindt zichzelf

voortdurend opnieuw uit! Een team van 24
burger- en politievrijwilligers is gemobiliseerd
en de pandemie heeft ons in staat gesteld
bestaande workshops te vernieuwen en
nieuwe voor te bereiden voor zowel
Franstalige als Nederlandstalige scholen. Het
team heeft 8 workshops, een groot aanbod
voor een doelgroep tussen 4 en 16 jaar. De
vraag van de scholen in dit verband is
aanzienlijk en de zone zal aan deze vraag
kunnen voldoen zodra de pandemie voorbij is.

 5 huiswerkscholen konden in twee fasen
kennismaken met onze politieagenten: zij
kregen een bezoekje van onze politieagenten
en kregen de kans om nadien onze
politiebureaus te bezoeken. Een ervaring dat
snel voor herhaling vatbaar is.

Grotere rol voor alle diensten bij de 
nabijheidspolitie

 De fiets- en hondenbrigades zijn regelmatig
betrokken bij gezamenlijke operaties, en
sommige leden van de fietsbrigade zijn
aangewezen als referenten voor het
overlastactieplan.

Paardenpatrouilles

 Op initiatief van en met de eigen financiering
van de gemeente Etterbeek wordt het project
van de door de federale politie ter beschikking
gestelde paardenpatrouilles voortgezet met
een frequentie van +/- 10 keer per maand. Deze
teams worden systematisch gebrieft door onze
dienst Operationele Coördinatie om ervoor te
zorgen dat zij kunnen inspelen op de behoeften
van het terrein.

 Actieve deelname van onze zone Montgomery
aan het Réseau Intersection Belgique, een
netwerk van nabijheidspolitie voor de
uitwisseling van goede praktijken. De zone is
een van de stichtende leden van dit netwerk en
zit in de raad van bestuur. Een deeltijdse
werknemer is verantwoordelijk voor de
coördinatie van het netwerk. In oktober werd
door hem een webinar georganiseerd.

Réseau Intersection Belgique De "Boekentas-" en "Back to School"-acties
die de omgeving van de scholen moesten
beveiligen, werden zonder onderbreking
uitgevoerd, ondanks de gezondheidsom-
standigheden. Ze worden nu gecoördineerd
door de fietsbrigade, in samenwerking met de
Gemeenschapswachten van de gemeente.
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• De zonale ingesteldheid en de samenwerking tussen de verschillende
entiteiten van de politiezone versterken

STRATEGIE

Operationele coördinatie
 Elke maandagochtend wordt een

wekelijkse COPSE-vergadering
(Coördinatie en Oriëntatie van Patrouilles,
Bewaking en Evenementen) gehouden.
Deze vergadering, die wordt voorgezeten
door de directeur Operationele
Coördinatie, brengt alle verantwoor-
delijken van de operationele diensten van
de politiezone samen. Het behandelt
actuele gebeurtenissen in misdaad en
organisatie van evenementen. Het
organiseert de taakverdeling en de
coördinatie van acties/operaties, evenals
debriefings.

 Er wordt een dagelijkse vergadering
georganiseerd met het CIZ, de lokale
recherchedienst, de operationele onder-
steuning en de interventiedienst om het
nieuws van de afgelopen 24 uur door te
nemen.

 Er worden vaak "flexi-Ops"-operaties
georganiseerd waardoor zeer snel op een
opkomend verschijnsel kan worden
gereageerd. Er werden 23 operaties
georganiseerd in 2021.

 22 STRIKE-operaties werden in 2021
georganiseerd. Dit zijn operaties
uitgevoerd in "burgerkleding" en jn
specifiek bedoeld om woningdiefstallen te
doen afnemen.

Geen teambuilding in 2021 wegens
Covid-19.
Anderzijds heeft een werkgroep die voortkomt
uit de strategische dag voor de versterking van
de zonale geest, in de aanloop naar de
eindejaarsfeesten, een kerstversierings-
wedstrijd in de verschillende gebouwen van de
zone voorgesteld. Dit was een groot succes. De
verschillende teams (diensten en
departementen), allemaal winnaars, kregen een
klein budget om hun werkomgeving te
verfraaien.

Van de drie oorspronkelijk geplande
kadervergaderingen werd er in 2021 slechts één
georganiseerd op het Teams-platform rond het
thema "Human Resources", en wel op 25 maart.
Het oorspronkelijk voor de Covid-jaren geplande
tempo zal in 2022 worden hervat als de
pandemie onder controle is. Voor dit soort
vergaderingen wordt de voorkeur gegeven aan
fysieke aanwezigheid.

 Op 15 januari werd in het Maloukasteel een
strategische dag gehouden, waaraan het hele
Directiecomité deelnam. Het doel van de dag
was de nieuwe organisatie van de zone te
evalueren na 2 jaar werking. Een over het
algemeen positieve beoordeling. De
vastgestelde werkpunten worden in
werkgroepen behandeld en zullen de nieuwe
uitdagingen van de zone voor de komende
jaren vormen.

Het personeel is ook gemobiliseerd in het
kader van de overstromingen in juli 2021
om onze collega’s in de zones van de
omgeving van Luik te versterken. Deze
hebben eveneens rampzalige gevolgen
gehad voor de collega's in onze
politiezone. Er werd een solidariteitsactie
opgezet met een prachtig resultaat dat
getuigde van een grote collegialiteit!
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Renforcer l’esprit zonal et la collaboration entre les différentes entités de la zone de 
police et la police de proximité

• De versterking van Information Led Policing (ILP)

STRATEGIE

 Na twee jaar Covid jongleren alle
medewerkers nu met teams- en
zoommeetings en andere platforms om de
continuïteit in de uitwisseling van politie-
informatie te verzekeren.

 Aangezien Be Secure niet efficiënt genoeg
was om op afstand toegang te krijgen tot
bepaalde politiesoftware, begon onze ICT-
afdeling een testperiode met Citrix-
software.

 Bovendien beschikken de politieagenten
op het terrein reeds over enkele tools
zoals Focus en District Team, maar er
moet nog enige vooruitgang worden
geboekt op het gebied van digitalisering
en rapportage.

 Maandelijkse barometers worden ter
beschikking gesteld van het personeel, de
gemeentelijke preventiediensten en de
burgemeesters om een gedetailleerde en
bijna realtime kennis van de ontwikkeling
van de criminaliteit te verschaffen. Op
grond daarvan wordt het optreden van de
politie of de gemeente bijgesteld en
aangepast. Deze coördinatie vindt plaats
tijdens de maandelijkse veiligheids-
coördinatievergaderingen die door de
burgemeesters worden georganiseerd in
aanwezigheid van enkele van hun diensten
(preventie, enz.).

 De rapportage over de actieplannen gebeurt
om de zes maanden bij de Zonale
Veiligheidsraad.

 Bovendien wordt dit verslag op het intranet
beschikbaar gesteld, zodat elk personeelslid
het kan raadplegen en zijn acties
dienovereenkomstig kan aanpassen.

 De werkzaamheden om de operationele
eenheden te sensibiliseren over het zonaal
veiligheidsplan en zijn 4 actieplannen worden
voortgezet om een onmiddellijk operationeel
effect te hebben. Binnen het Directiecomité
wordt een aanpak via referentiepersoon
overwogen. Verwacht wordt dat het in de
loop van 2022 gelanceerd zal worden.

 Vanaf 2021 wordt er elke maand een
strategisch dashboard opgesteld ter attentie
van het uitgebreide Directiecomité. Het omvat
gegevens van uiteenlopende aard, zoals de
ontwikkeling van de personeelscapaciteit, de
begroting, de actieplannen, enz. Een
beheertool dat nu onmisbaar is voor degenen
die verantwoordelijk zijn voor de zone.



COMMUNICATIE

Réseau @Monty
De interne en externe communicatie verbeteren

La zone de police de Bruxelles-Montgomery 
s'attaque aux ""
Vidéo publiée le 24/10|118 vues
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Interne communicatie

 Het intranet dat sinds december 2021 op
Sharepoint wordt gehost, maakt een
verbetering van de leesbaarheid en de
vormgeving mogelijk, onder meer om het
zoeken naar informatie efficiënter te maken.
Deze tool maakt ook externe toegang
mogelijk via een internetverbinding. Deze tool
is ook toegankelijk vanaf een tablet of
smartphone.
Het wordt zeer vaak geraadpleegd en wordt
voortdurend bijgewerkt zowel wat de inhoud
als wat de vorm betreft.
In 2021 stelden wij een gemiddelde van 9000
raadplegingen per maand vast.

 Twee werkgroepen die voortkomen uit de
strategische dag hebben zich beziggehouden
met de verbetering van de interne
communicatie en zijn daarmee bezig:
- De eerste is het creëren van een Monty

Market tabblad op ons zonaal intranet
(uitwisseling van "advertenties" tussen
collega's).

- De tweede is het verder ontwikkelen van
het gebruik van video's als onderdeel van
de presentatie van collega's en diensten
aan alle medewerkers in de politiezone.

 Het interne communicatienetwerk @Monty
is omwille van Covid in 2021 niet
bijeengekomen. De communicatie- en
uitwisselingskanalen zijn echter welbekend en
worden gebruikt.

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

afdelingen van de Lokale
Recherchedienst.

 Aanwezigheid bij bepaalde controles.
 Patrouilles met de Interventiedienst.
 Aanwezigheid tijdens grote

evenementen.
 Ondersteuning van lokale

veiligheidspatrouilles (LVP), met name
in het kader van het toezicht op de
naleving van de gezondheids-
maatregelen, steeds van kracht in 2021.

 De nieuwe procedure voor het verloop van 
de welkomstdagen is in werking getreden. 
Zo kan elk departement zich aan de 
nieuwkomers voorstellen. Elk departement
heeft daarvoor een presentatiedocument
gemaakt.
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Réseau @Monty
De interne en externe communicatie verbeteren
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Externe communicatie

 Onze Facebookpagina/ZP Montgomery PZ
wordt dagelijks bijgewerkt, met name in het
kader van de bewustmaking van de
gezondheidsmaatregelen (mondmasker-
plicht en verschillende ontwikkelingen in de
Covid-19-pandemie). Dit is een grote
opgave, maar de reacties van de bevolking
zijn uiterst positief en dus bemoedigend!

 Het hele jaar door worden er systematisch
artikelen over preventietips, acties van de
politiezone of actuele onderwerpen
geschreven voor de drie gemeentelijke
maandbladen.

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

 Er wordt dagelijks bijzondere aandacht
besteed aan de website van de zone. De
raadpleging ervan door de bevolking als
geheel vormt ook een communicatiekanaal
waarlangs de burger ons dankbetuigingen
overmaakt of hij vragen stelt. Het aantal
verzoeken neemt toe, maar de zone ziet
erop toe dat elk verzoek binnen een
redelijke termijn wordt beantwoord.

 De aanhangwagen met variabele
berichten is gebruikt in een aantal
preventiecampagnes, waaronder
waarschuwingen tegen inbraken en bij
grote evenementen. Het wordt op
strategische plaatsen geplaatst, zodat
zoveel mogelijk mensen deze
boodschappen kunnen zien.
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LEADERSHIP

• Uitvoering van de CP3-richtlijn betreffende het systeem voor interne controle

 2021 was een belangrijk jaar voor het
departement risicobeheer.

 Zo kon door de effectieve ingebruikneming
van de Cel CP3/Audit met de komst van een
consultant en een commissaris, een begin
worden gemaakt met dit luik van het
departement.

 Voorts is de Dienst Interne Onderzoeken
(DIO) vernieuwd: een nieuw diensthoofd en
twee nieuwe medewerkers zijn tot het team
komen versterken.

 In 2021 werden 132 onderzoeken geopend,
waarvan 29 gerechtelijke en 103
bestuurlijke. Dit is opnieuw een daling in
vergelijking met het voorgaande jaar,
hetgeen een bewijs is dat het geleverde
werk door onze medewerkers kwalitatief is.

 In 2021 werden in totaal 56 bedank- en
felicitatiebrieven aan onze personeelsleden
gestuurd. Zij waren afkomstig van
overheden, burgers, partners of collega's
van andere diensten.

 2021 was ook het jaar van:

• De behandeling van 25 dossiers inzake
"risicobeheer";

• 53 functionele observaties

• 48 moraliteitsonderzoeken van
kandidaten voor een job bij de politie;

• Betrokkenheid bij en deelname aan
interne en externe audits en projecten
(bv. met de AIG en het Comité P);

• Betrokkenheid bij en actieve deelname
aan verscheidene werkgroepen die zich
bezighouden met het begrip welzijn;

• De uitvoering van verschillende zonale
nota's;

• Opvolging van talrijke opleidingen om
het professionalisme steeds te
verhogen.



PERSONEELSMANAGEMENT
HUMAN RESOURCES

OPERATIONEEL KADER ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KADER

Situatie op 31 december 2021

< 30 jaar

69
30-40

182
40-50

162
50-60

150
60+
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AANWINSTEN VERTREKKEN

1 Hoofdcommissaris
1 Commissaris
8 Hoofdinspecteurs
34 Inspecteurs
12 CALog
1 Politieagent (herplaatsing)

9 Pensioneringen
21 Mobiliteitsvertrekken
2 Vertrekken NAVAP*
0 Einde contract
0 Sterfgevallen
4 Ontslagen

*Non-activiteit voorafgaand aan het pensioen

HCP CP HINP INP AP CALog Totaal

Organisatorisch kader 5 19 89 368 24 106 611

Reëel kader 4 19 74 356 31 94 578
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29% Agglomeratie Brussel (9% van de zone) 
27% Vlaams-Brabant
21% Waals-Brabant
7% Luik

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

Woonplaats van de personeelsleden

484 94



Sinds het najaar van 2021 wordt op
nationaal niveau een nieuwe
aanwervingsprocedure gelanceerd, die
inhoudt dat de politiezones een
belangrijkere rol krijgen.
De zone wil van deze gelegenheid gebruik
maken om meer gemotiveerde collega's aan
te trekken, ook afkomstig vanuit onze drie
gemeenten. Daartoe heeft zij verschillende
informatiebrochures opgesteld waarin de
specifieke kenmerken en troeven van de
zone worden belicht.

• Een actief aanwervingsbeleid ontwikkelen en de politiezone aantrekkelijk
maken

• Het tekort in bepaalde eerstelijnsdiensten wegwerken

PERSONEELSMANAGEMENT
HUMAN RESOURCES
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 De zone blijft deelnemen aan jobbeurzen, in
de mate van het mogelijke, gezien de
pandemie. In 2021 werden 4 jobbeurzen
georganiseerd.

 Voor Inspecteurs uit onze zone die
Hoofdinspecteur willen worden, werd
een informatiesessie op afstand (MS
Teams) georganiseerd om hen te helpen
zich voor te bereiden op de examens van
het promotietraject en de grote lijnen en
vereisten van de opleiding beter te
begrijpen.

 Voor het 6e jaar beroeps van het
Atheneum van Etterbeek werd een
virtuele informatiesessie in het
Nederlands georganiseerd.

 6 externe stagiairs werden in 2021
begeleid.

 Systematische publicatie van vacatures in
diensten met een tekort tijdens elke
mobiliteitscyclus.

 Deelname aan een virtuele informatiedag
georganiseerd door de federale politie in het
kader van de aanwerving van
Nederlandstalige inspecteurs.

 Systematische aanwezigheid van onze zone
bij de 4 sessies die werden georganiseerd
door de GIP - Gewestelijke en
Intercommunale Politieschool voor de
aspiranten in opleiding (sommige werden
geannuleerd vanwege COVID).



PERSONEELSMANAGEMENT
HUMAN RESOURCES
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• Evaluatie van het beleid voor preventie en bescherming op het werk. 
Het uitvoeren van de nodige aanpassingen

 De Interne Dienst voor Preventie en
Bescherming op het Werk (IDPBW) bestaat
uit 2 preventieadviseurs veiligheid, 1
preventieadviseur psychosociale belasting (in
opleiding) en twee psychologen/
vertrouwenspersonen. Net als in 2020 werd
er veel beroep op hem gedaan met
betrekking tot de interne maatregelen die
nodig waren vanwege de COVID-19-
pandemie in 2021.

 363 personeelsleden werden uitgesloten
van werk als gevolg van COVID.

 De "Cel Corona", die speciaal is opgericht
binnnen de IDPBW om antwoord te bieden
op de noden van de crisis, zette zijn taken
voort. Het was zaak zich snel en zorgvuldig
aan te passen aan de vele sanitaire vereisten
(voorlichting, terbeschikkingstelling van
materiaal, controle op besmetting,
regelmatige rapportage aan de overheid, ...)
Tijdens de wekelijkse vergaderingen van het
directiecomité werd systematisch een
gedetailleerde en bijgewerkte stand van
zaken opgesteld.

 Zoals de wet voorschrijft, heeft onze
politiezone in nauwe samenwerking met de
representatieve vakbonden opnieuw haar
jaarlijkse welzijnsactieplan opgesteld. Dit
wordt het hele jaar door regelmatig
opgevolgd. In dit kader zijn reeds 40 acties
uitgevoerd.

 De dienst werkte ook aan Brandpreventie
voor alle gebouwen van de zone.

 De analyse van het beroepsrisico "Dienst
Interventies", waarmee in 2020 is
begonnen, is met de steun van de dienst
voltooid. Het werk is in 2021 voortgezet
met de missies van de verkeersdienst (met
uitzondering van de motorrijders) en de
missies van het GBOR.

 Voorts is een analyse van de psychosociale
risico's opgesteld en voorgelegd aan alle
medewerkers van de politiezone (respons
van meer dan 50%) en zijn de resultaten in
de laatste maanden van 2021 gedeeltelijk
geanalyseerd door de psychosociale cel. De
resultaten zullen in 2022 beschikbaar zijn.

 Op verzoek en onder bepaalde
voorwaarden wordt drie uur per maand
van de uurroosters vrijgemaakt zodat het
personeel tijdens de dienst aan sport kan
doen. Aangezien dit aanbod zeer succesvol
is gebleken, is het herzien en eind 2021 met
één uur verhoogd.

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



Gediversifieerde opleidingen van hoge kwaliteit

PERSONEELSMANAGEMENT
OPLEIDING

 IFG (intra-familiaal geweld);

 Sociale media;

 FOCUS (verstrekking van operationele

informatie op mobiele apparaten op

digitale wijze);

 Cybercriminaliteit (online criminaliteit);

 PACOS (verwerking en beheer van

bewijsstukken);

 Alcohol en drugs achter het stuur;

 Pesterijen op straat;

 Raavis (applicatie voor de uitwisseling van

gegevens tussen de politiediensten en de

Dienst Vreemdelingenzaken);

 Besturen Prioritaire voertuigen;

 I+Belgium (platform voor toezicht op

voorwaardelijke invrijheidstellingen);

 Industriële eerste hulp (en herscholing)

De impact van Covid was ook dit jaar
aanzienlijk.
Enkele opleidingen moesten worden
geannuleerd omdat zij niet per
videoconferentie konden worden gegeven.
Tal van andere opleidingen konden echter
gelukkig wel plaatsvinden:

Cijfers 2021

Er werden 5.632 uren opleiding
geweldbeheersing gevolgd door 401
politiemensen, waaronder 2.532
uren SCHIETOEFENING en 3.100 uren
PITIP (Politie Interventie Technieken).

Het aantal uren is opnieuw gestegen
ten opzichte van het voorgaande jaar.

Ondanks COVID werden de PITIP-
oefeningen hervat onder strenge
sanitaire maatregelen vanwege Covid.

De trainingen op de schietbaan
konden het hele jaar door worden
voortgezet, maar ook hier op
voorwaarde dat strikte specifieke
maatregelen in acht werden genomen
(beperkt aantal, aangepaste duur van
de sessies,...).
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 Er zijn verschillende inspanningen
geleverd op het gebied van opleiding,
met name om de interactie met de
andere Brusselse politiezones, de
Gewestelijke en Intercommunale
Politieschool (GIP) en de gewestelijke
school voor veiligheidsberoepen
(Brusafe) te versterken.

 Onze zone vertegenwoordigt de
conferentie van korpschefs van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
binnen de opleidingsraad opgericht
door Brusafe.

In 2021 zijn de opleidingen van Officieren
van Gerechtelijke Politie (OGP) en van
Officieren van de Bestuurlijke Politie (OBP)
voortgezet. Er werden 11 personeelsleden
opgeleid voor het luik OGP en 8
personeelsleden voor het luik OBP.



MANAGEMENT DES MOYENSBEHEER VAN MIDDELEN
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BEGROTING 2021     € 58.934.189,44

Gewoon €  54.298.236,36
Buitengewoon €  4.635.953,08

Federale dotatie en subsidies
Federale dotatie € 10.925.813,35

Subsidies van Europese toppen € 1.612.635,00

Federale verkeersveiligheidsconventie € 1.137.962,26

Gewestelijk verkeersveiligheidsconventie € 171.428,00

Bijdragen van de gemeenten
Etterbeek € 10.581.135,56 33%

Sint-Lambrechts-Woluwe € 12.754.067,96 39%

Sint-Pieters-Woluwe € 9.216.627,89 28%



BEHEER VAN MIDDELEN
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 Aangezien de gezondheidscrisis
aanhield, werden de extra
inspanningen begonnen in 2020
verlengd, waarbij vooral proactief
beheer van beschermingsmiddelen
(hydroalcoholische gels, handschoenen,
maskers, enz.) nodig was.

 Na de verhuis van de administratieve
zetel van de politiezone naar nieuwe
kantoren op het rondpunt Montgomery
in oktober 2020, werd in 2021 het
politiehuis van Etterbeek overgebracht
naar het Jachthof, vlak naast het
nieuwe gemeentehuis. Nieuwe,
aangepaste en comfortabelere lokalen
voor ons personeel om het publiek te
ontvangen met inachtneming van de
vertrouwelijkheid die het verdient.

 Voor elke aankoop die dat vereist, werkt de
politiezone met federale raamover-
eenkomsten, maar voert zij ook eigen
opdrachten uit wanneer er geen
raamovereenkomst meer is of wanneer de
behoeften specifiek zijn.

 De parking van de Antenne van Etterbeek
werd heringericht, beveiligd en
geprivatiseerd voor het personeel. Er werd
een barrière geplaatst.

 Tijdens de zomervakantie worden
systematisch de aankoopbehoeften
verzameld en vervolgens door het
Directiecomité geëvalueerd. Op die
manier konden wij de begroting voor
2022 opnieuw op tijd afronden en in
november 2021 door de Politieraad
laten goedkeuren.

AANKOPEN WAGENPARK

Optimalisering van het beheer van materiaal en gebouwen

3 Seat Alhambra voor de hondenbrigade
1 anonieme Seat Alhambra voor de LRD 
Etterbeek
1 anonieme Skoda Octavia break voor de cel
opleiding
1 anonieme BMW 320 voor de recherche
1 VW Passat variant Alltrack voor de dienst
Interventies
Specifieke inrichting voor een bestelwagen
van de lokale dienst Recherche



BEHEER VAN MIDDELEN
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De FOCUS-applicatie (die operationele
informatie op mobiele apparaten op
digitale wijze verstrekt) is in onze
verschillende operationele diensten
ingevoerd. Het doel is om op het terrein
over zoveel mogelijk operationele
informatie te beschikken en zo digitaal
mogelijk te werken, wat een grote
tijdsbesparing betekent voor onze
teams!

De zone ontwikkelt haar visie op ICT en nieuwe technologieën

 Het Be-SECURE-systeem heeft zijn grenzen laten zien tijdens de gezondheidscrisis en de toename
van telewerk voor veel van onze medewerkers indachtig, moest er iets veranderen. Het systeem
wordt vanaf eind 2021 geleidelijk vervangen door de Citrix-software. Dit systeem is stabieler en
sterker dan zijn voorganger en voldoet meer aan onze verwachtingen op het gebied van
operationaliteit.

 2021 was het jaar van de rationalisering van onze IT-uitrusting door te werken aan de
virtualisatie van onze pc's (één enkele pc om op het internetnetwerk en het web te werken).

Ontwikkelingen in het kader van de AVG -
Algemene verordening gegevensbescherming:
Onze zonale secretaris vervuld sinds eind 2020 de
functie van DPO (Date Privacy Officer). Binnen dit
huidige, complexe en technische kader heeft hij
zich ertoe verbonden om in 2021 te werken aan de
volgende dossiers: het opstellen van
impactanalyses en overeenkomsten in verband
met het gebruik van camera’s en bodycams door
onze politiezone; het uitwerken van het beleid van
onze politiezone inzake gegevensbescherming.

Ontwikkeling van onze ICT-visie en nieuwe technologieën

 Verdere ontwikkeling van het project 'Wijkteam - District Team'. Dit project staat toe het
registratieproces voor nieuwe inwoners te automatiseren in samenwerking met onze drie
gemeenten. De nabijheidsdienst van het Politiehuis van Sint-Lambertus-Woluwe heeft
deelgenomen aan de ontwikkeling van dit proces. De zonale uitrol werd in 2021 voortgezet. Onze
dienst ICT analyseert de mogelijkheid om het te vervangen door een een efficiëntere tool dat
aangeboden wordt in het kader van de applicatie FOCUS.



BEHEER VAN MIDDELEN
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Videobewaking

Er zijn 110 bewakingscamera's op het
grondgebied van de zone, een aanzienlijke
investering die grotendeels door de 3 gemeenten
wordt bekostigd en die niettemin belangrijke
resultaten oplevert.

Het betreft vaste 'dome'-camera's. Ze bieden een
gezichtsveld van 360°. De beelden worden in
realtime doorgestuurd naar onze zonale
dispatching.

Deze camera's zijn essentiële instrumenten
geworden voor de operationele strategie.

In 2021 heeft de dienst technische
ondersteuning, die deze camera's beheert, 516
beeldaanvragen ontvangen. 181 beelden
werden bruikbaar bevonden.

Op 31 december 2021 telde de zone:
• 30 camera's in Etterbeek
• 57 in Sint-Lambrechts-Woluwe
• 23 in Sint-Pieters-Woluwe.

De zone Montgomery beschikt ook over
een mobiele camera die wordt ingezet bij
grote evenementen - Europese top, NAVO-
top, 20 km, de Marathon, enz.
De camera wordt ook ingezet in functie van
gesignaleerde criminaliteit in bepaalde
wijken.



PROCESBEHEER

• Bijwerking van documentatie en processen voor crisisplanning en -beheersing
• Aanpassing en afronding van maatregelen in de context van de terroristische

dreiging
• Verduidelijking van bepaalde operationele procedures
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In 2021 zijn 18 zonale nota's opgesteld.
Vele daarvan werden vervolgens gegoten in de vorm van reflexfiches, besluitschema's die
de richtsnoeren vertalen om ze leesbaarder te maken en gemakkelijk toepasbaar voor het
personeel op het terrein.

Voorts werden verschillende operationele procedures ingesteld en in processen gegoten,
rekening houdend met de nieuwe organisatie.

 Helaas heeft de Covid 19-pandemie ook in
2021 grote gevolgen gehad voor het werk
van onze teams op het terrein (naleving van
maatregelen, toezicht op betogingen in dit
verband, enz.) en voor de interne werking
(vergaderingen op afstand, telewerken, social
distancing).

 Er zij op gewezen dat, hoewel de meeste
grote lokale evenementen in 2021 zijn
afgelast, de terroristische dreiging nog
steeds systematisch wordt beoordeeld in elke
risicoanalyse die voor elk evenement wordt
uitgevoerd, zoals het geval was voor de
20 km van Brussel, die later op het jaar
plaatsvond.
Risicoanalyse is een integrerend deel van
dergelijke dossiers en wordt in alle
omstandigheden toegepast.
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PROCESBEHEER

• Opstelling van een intern reglement om de in de politiezone geldende
voorschriften en richtsnoeren te bundelen

• Herziening van het proces voor de planning van diensten
• Een systeem opzetten om bewijsstukken te beheren

 Reorganisatie aan de gang van de planningen,
rekening houdend met de evaluatie van de
werking van de coördinatiecellen. Het
hoofddoel is het aanmoedigen van een beter
gebruik van de beschikbare operationele
capaciteit, een betere zichtbaarheid ervan en
een betere verdeling van de vereiste
capaciteit tussen de verschillende diensten.
Op lange termijn zal de Dienst voor
Operationele Coördinatie baat hebben bij een
beter en realtime overzicht van de
beschikbare capaciteit.

 Het roadbook, een zonaal intern reglement
met alle belangrijkste regels en voorschriften
die van kracht zijn in de zone, werd
gelanceerd.
Na validering door het directiecomité en
presentatie aan de vakbonden wordt het
eindresultaat op het intranet meegedeeld aan
alle medewerkers en nieuwkomers in de
zone. Het wordt in realtime aangevuld en
bijgewerkt naar gelang van de wijzigingen in
de wetgeving of de besluiten die binnen de
zone worden genomen. Ongeveer 60 fiches
zijn reeds beschikbaar op het intranet.

 De kalender van evenementen is verbeterd
voor een betere leesbaarheid. Deze wordt
elke week systematisch geëvalueerd tijdens
de COPSE-vergadering en het directiecomité.

De zonale griffie die eind 2017 is opgezet, is
nog steeds in werking.

De bewijsstukken zullen opgevolgd worden
met behulp van de door de federale politie
ontwikkelde PACOS-applicatie. Dit project
wordt uitgevoerd en 50% van de
operationele leden is in 2021 opgeleid om
dit instrument te gebruiken.

Dit jaar werden er ongeveer 9.300 stukken
gecodeerd. Anderzijds worden ook alle
achterstanden van de vorige jaren
weggewerkt.
Een verklarende zonale nota wordt
momenteel opgesteld.



Bestaande partnerschappen aanmoedigen en versterken

 Het gemeentelijk partnerschap blijft zich
positief ontwikkelen. Het is van essentieel
belang voor de goede werking van de
actieplannen onder leiding van de
gemeenten en de politiezone. Informatie
wordt uitgewisseld via vergaderingen, e-
mails en informele telefoongesprekken.
Daartoe wordt om de drie maanden een
Zonaal Preventieoverleg gehouden.

 De vele uitstappen van de Prevention truck
hebben het aantal contacten tussen de
preventiediensten van de gemeente en de
zone nog verhoogd.

 De sanctionerende ambtenaren worden
betrokken bij de vergaderingen die specifiek
betrekking hebben op het actieplan overlast,
zowel wat betreft de opvolging als de
wijzigingen die eraan moeten worden
aangebracht (bv. keuze van hotspots).

 Sinds 29 maart 2021 krijgt het Jubelpark,
tussen Etterbeek en Brussel-Stad, bijzondere
aandacht van de burgemeesters Vincent De
Wolf en Philippe CLOSE.
Om ervoor te zorgen dat de burgers in de
best mogelijke omstandigheden van de site
kunnen genieten, hebben de twee
betrokken politiezones, de
Gemeenschapswachten van Etterbeek, de
vzw BRAVO en het BIM zich verenigd onder
het voorzitterschap van onze politiezone.
Het doel was de gezamenlijke inspanningen
te coördineren en in het park sterker
aanwezig te zijn om de veiligheid te
verhogen.
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 De politie neemt deel aan de 5 BIN -
Buurtinformatienetwerken - die op haar
grondgebied actief zijn, in het bijzonder
in Sint-Pieters-Woluwe.
Dit is een status quo in vergelijking met
voorgaande jaren. De zone blijft attent
en ontvankelijk voor andere initiatieven
van deze aard, omdat het deze BIN’s
beschouwt als een duidelijke
meerwaarde voor de veiligheid en de
levenskwaliteit.

 In 2021 is de Prevention truck door de
vele verplaatsingen nog toegankelijker
geworden voor het publiek om
informatie te verstrekken over
technopreventie, cybercriminaliteit,
overlast, enz.

 Deelname aan de seniorenweek in
Etterbeek (oktober 2021).

Met gemeentelijke diensten Met burgers

RESULTATSSAMENWERKING & PARTNERSCHAP



Bestaande partnerschappen aanmoedigen en versterken

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

 Overleg tussen de verschillende partners
bleek essentieel en vindt zeer regelmatig
plaats, telkens wanneer een van de
partners dat nodig acht. De partners
(bewakingsdiensten en politie) stellen hun
cijfers samen en delen deze maandelijks.
Dankzij de samenwerking van gemengde en
complementaire teams zijn reeds talrijke
delicate en gevoelige situaties onschadelijk
gemaakt.

 Onze zone is ook betrokken bij de
ontwikkeling van de nieuwe universitaire
ziekenhuizen (project Hôpital 2025), met
name wat de aspecten "veiligheid" en
"mobiliteit" betreft.

Met Brussel Preventie & Veiligheid - BPV

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

 Zeer actieve deelname aan de werking van
het Gewestelijk Centrum voor de
Verwerking van Verkeersovertredingen,
waar wij een politieagent hebben
gedetacheerd.

 Actieve deelname aan diverse
werkgroepen met het oog op de
stroomlijning van bepaalde
procedures: gezamenlijke overheids-
opdrachten, gezamenlijke logistieke
projecten, AVG en informatiebe-
veiliging, slachtofferhulp, gewestelijk
platform voor videobescherming, enz.

 Ondertekening van een
protocolakkoord met de politiezone
Brussel-Noord voor de emotionele
steunhond en met de politiezone
Brussel-Hoofdstad/Elsene voor het
Jubelpark.

 Nauwe samenwerking bij het beheer
van grote evenementen: Europese
toppen, betogingen tegen de
gezondheidsmaatregelen, oudejaars-
avond voor het derde
achtereenvolgende jaar, enz.

 Uitwisseling van goede praktijken in
het kader van het Réseau Intersection
Belgique waarvan de zone stichtend lid
is. Er vinden uitwisselingen plaats
tussen alle aangesloten zones van het
land. De coördinator van het netwerk
werkt sinds april 2021 halftijds in onze
politiezone. De andere helft is gewijd
aan communicatie.

 In 2021 werd een gezamenlijke
werkgroep voor de 6 Brusselse zones
opgericht om fietsendiefstal aan te
pakken. Dit werd gelegitimeerd door de
Conferentie van Korpschefs. Het
werkingsmodel en de doelstellingen zijn
onderworpen de genoemde conferentie
in het begin van 2022.

RESULTATSSAMENWERKING & PARTNERSCHAP



RESULTATS RESULTATEN

ACTIEPLAN OPENBAAR VERVOER
"Alles in het werk stellen, zowel onder- als bovengronds, om enerzijds het gevoel
van onveiligheid in het openbaar vervoer op ons grondgebied te verminderen en 
anderzijds de vormen van criminaliteit die met het openbaar vervoer verband
houden, te bestrijden met een integrale en geïntegreerde aanpak."

 Onze politiemensen hebben 30.318

missieuren uitgevoerd in het openbaar

vervoer.

 De zone Montgomery organiseerde 331

plaatselijke controleacties met de MIVB

(LICA) met gemiddeld 2 tot 4 mensen per

actie van een uur.

 Onze politiemensen hebben deelgenomen

aan 3 FIPA-operaties (Full Integrated Police

Action), georganiseerd door de

coördinerend directeur van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest in het openbaar

vervoer.

 Onze zone organiseerde 17 operaties OV-

Openbaar Vervoer, intern.

 De teams zijn georiënteerd op het netwerk

op basis van informatie van de criminali-

teitskaarten die dagelijks worden opgesteld

door het ZIK – Zonaal Informatie-kruispunt,

onze dienst Strategie en de MIVB.
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ACTIEPLAN VERKEERSVEILIGHEID
"Een gerichte verkeersonderhoudsstrategie ontwikkelen om bij te dragen aan de 
doelstelling van de Staten-Generaal Verkeersveiligheid van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, meer bepaald de daling van het aantal verkeersongevallen met doden of 
zwaargewonden met 50 % tegen 2020. "

 De zone, en meer bepaald haar dienst
Strategie & Mobiliteit, die bestaat uit
medewerkers die specifiek in deze materie
zijn opgeleid, adviseert de gemeentelijke
partners over aanpassingen of nieuwe
installaties met betrekking tot rijwegen en
verkeersborden.

 Evenzo garandeert de zone de uitvoering
van veiligheids- en conformiteitscontroles
op de signalisatie van bouwplaatsen langs
de openbare weg.

In 2021 werden 138 bouwplaatsen
geïnspecteerd en zorgden we voor 83
aanwezigheden van deze dienst in de
Commissie coördinatie van de werken van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 31

Proactiviteit

2017 2018 2019 2020 2021

Ongevallen met lichamelijk letsel 332 304 343 288 268

Ongevallen met dodelijke afloop 3 1 0 1 0

Totaal ongevallen 335 305 343 289 268

Lichtgewonden 375 332 379 309 292

Zwaargewonden 16 9 6 10 8

Overlijden 3 1 0 1 0

Totaal gewonden en doden 394 342 386 320 300

Wij kunnen verheugd zijn bij het lezen van bovenstaande tabel, waarbij we kunnen
opmerken dat er een daling is van alle types van ongevallen en slachtoffers, maar vooral
het afwezig zijn van dodelijke slachtoffers tijdens ongevallen op de wegen op ons
grondgebied in 2021.



RESULTATS
RESULTATEN
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Onderwijs

Preventie in de buurt van scholen

 Vanwege de gezondheidscrisis en de
(gedeeltelijke) sluiting van scholen tijdens de
lockdown, werden er geen kinderen begeleid
door de fietsbrigade, zoals in 2020.

 Ondanks de pandemie heeft onze dienst
Verkeer, in een voortdurende inspanning om
de verkeersveiligheid rond scholen te
verbeteren, 17 gemachtigde opzichters
opgeleid ten behoeve van de gemeenten. Een
groot succès en een nieuw mooi voorbeeld van
onze samenwerking met onze gemeenten en
preventiediensten.

Het doel van Operatie Boekentas die in september
wordt georganiseerd is zwakke weggebruikers
zoals kinderen, maar ook hun ouders, te
herinneren aan de veiligheidsvoorschriften in de
omgeving van scholen.

Deze voorschriften worden in herinnering gebracht
aan het begin van elk période na een
schoolvakanti, tijdens de BACK TO SCHOOL-
operaties. Deze actie wordt nu gecoördineerd door
de fietsbrigade, die tijdens de hele operatie
beoordeelt welke locaties de voorkeur verdienen.
In 2021 werd 368 uur aan deze preventie besteed.
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Preventie van 
snelheidsovertredingen

 De zone voert verschillende preventieve
acties uit met betrekking tot
snelheidshandhaving.

 In dit opzicht heeft zij een waar werkbeleid
ontwikkeld. Op basis van waarnemingen,
meldingen, aanvragen van de gemeenten of
gewoon op basis van een potentieel
gevaarlijke configuratie van een locatie,
installeert de zone daar een
verkeersanalysator.

 De analysator maakt het mogelijk de
indicatoren vast te stellen die echte actie
vereisen. De verkeersanalysator werd
gedurende 18.816 uur op 79 doellocaties
geplaatst.

 Deze apparaten worden dan vervangen door
preventieve radars om automobilisten
bewust te maken van hun snelheid. De
preventieve radars werden gedurende 45.672
uur opgesteld op 49 doellocaties in onze
politiezone, alsook gedurende 16.536 uur op
15 schoolzones buiten Operatie Boekentas en
7.008 uur tijdens Operatie Boekentas.

 De zone beschikt over 6 verkeersanalysators,
14 preventieve radars en 2 aanhangwagens
voor de verspreiding van
preventieboodschappen, met name over
verkeersveiligheid.

 Omdat voorkomen altijd beter is dan
genezen, kondigt de zone elke week op haar
Facebook-pagina de locatie van bepaalde
radarcontroles aan.
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 Sinds maart 2019 organiseren onze
politiemensen elk weekend een
controleactie op het grondgebied. In de loop
der jaren is gebleken dat zij zowel nuttig als
doeltreffend zijn.

 2 controleacties MARATHON-SNELHEID: de
zone heeft deelgenomen aan de marathons
tegen overdreven snelheid die op 21 april en
6 oktober door de federale politie werden
georganiseerd.

 Wij hebben 5 controleacties BOB-Winter en
2 controleacties BOB-Zomer georganiseerd.
Bovendien werden in onze politiezone
talrijke alcoholcontroles gehouden, met
name 's avonds en in het weekend.

 Deelname aan 6 FIPA-operaties met inzet
van wegcontroles.

Repressie van snelheidsovertredingen en rijden onder invloed
(alcohol, drugs en andere stoffen)

 Alcoholcontroles: 4.386 blaastests leidden
tot de aanhouding van 104 bestuurders
onder invloed, van wie er 34 hun rijbewijs
werd ingetrokken.

 Controles niet gericht op alcohol: 3.208
blaastests, met 77 bestuurders onder
invloed.

 Controles op drugs: 66 speekseltests
leidden tot de aanhouding van 63
bestuurders onder invloed, voor wie
systematisch tot intrekking van het rijbewijs
werd besloten.

 Controles niet gericht op drugs: 79
speekseltests leidden tot de aanhouding van
15 bestuurders onder invloed, van wie er 13
hun rijbewijs werd ingetrokken.

• de uitrusting van motorrijders 106 pv's
• gevaarlijk en hinderlijk parkeren 3.909 pv's
• het gebruik van mobiele telefoon

aan het stuur 648 pv's
• de naleving van de verkeerslichten 4.310 pv's
• veiligheidsuitrusting 381 pv's

Aantal PV’s opgesteld voor: Organisatie van een maandelijkse
themacampagne waaraan al onze
operationele diensten deelnemen.
Deze campagnes zijn gericht op
thema's die met name zijn gekozen
in functie van de actualiteit.
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Gerichte operaties

 Deelneming aan 4 FIPA - Kanaalplan.
 347 acties uitgevoerd door de dienst interventies.
 8.606 uur Lokale Veiligheidspatrouilles (LVP), uitgevoerd door de diensten Onthaal en

Nabijheid.
 De DARK KNIGHT-operaties om inbraken in woningen te beteugelen, goed voor 397 uur.
 15 Flexi-ops, operaties die snel en tijdig worden opgezet met beschikbaar personeel, gericht op

de behoeften van de problemen van het moment.

ACTIEPLAN DIEFSTALLEN

Preventieve aanwezigheid in handelswijken.
Doel: de strijd tegen gewapende overvallen, winkeldiefstal en zakkenrollerij.

KERSTROOS  668 uur

Zonale operaties

Op verzoek van de burger, preventieve aanwezigheid door politiepatrouilles rond 
leegstaande huizen.
Onze zone Montgomery ontving 589 verzoeken om bewaking van de woning in 2021.

LAGUNA  808 uur

 Sinds 2014 neemt de zone systematisch deel aan de campagne 1DAGNIET, een nationale
actiedag tegen woninginbraken. In 2021 werd deze campagne, wegens de gezondheidscrisis
en de inperkingen, hoofdzakelijk via sociale netwerken gevoerd, zonder contact met de
bevolking. Bovendien wordt deze campagne steeds meer gespreid over een week (de laatste
week van oktober) in plaats van over een dag.

 Wat betreft de preventieactie KERSTROOS, die tot doel heeft de burgers bewust te maken
van de noodzaak doeltreffende maatregelen te nemen om inbraken in hun woning te
voorkomen en die gedurende een week in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt
georganiseerd, is de voortzetting onzeker. De politiezone ziet zich gedwongen om zelf een
manier te zoeken om mensen te ontmoeten voor preventieadvies.

 Met de lancering van het project "Preventietruck" in het voorjaar van 2021 hebben onze
adviseurs voor diefstalpreventie van de zone het aantal bereikte mensen aanzienlijk
verhoogd. Tijdens de 18 acties in 2021 hebben ongeveer 2000 mensen baat gehad bij het
scherpzinnige advies. Aldus kan de annulering van operatie ROSACE worden tegengegaan.

Preventie
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Gerichte acties

ACTIEPLAN OVERLAST en ONGEREGELDHEDEN
"Door ongeregeldheden te bestrijden via een sectorgerichte aanpak, geïntegreerd in het dagelijks werk
van de lokale politiemensen, bijdragen aan een betere levenskwaliteit in situ."

De belangrijkste categorieën van overlast waarop ons actieplan betrekking heeft, zijn vandalisme en
beschadigingen, netheid en milieu, geluidsoverlast, drugs en problemen met dieren.

De politiezone werkt specifiek op overlast op basis van 3 hotspots per gemeente, vastgesteld met de
gemeentelijke autoriteiten op basis van de geconstateerde ongeregeldheden.

Per hotspot zijn ambassadeurs (wijkinspecteurs en/of leden van de fietsbrigade) aangesteld om een
betere kijk te hebben op de evolutie van de overlast en om gerichte acties te kunnen ondernemen op
basis van hun bevindingen.

Preventie

 De bevolking via onze
communicatiekanalen herinneren aan de
geldende regels voor honden aan de lijn,
milieu, geluidsoverlast, bewustmaking van
jongeren van het probleem van storend
gedrag en het verbod op vuurwerk.

 Als onderdeel van dit actieplan werd de
Prevention truck ingeschakeld. De vracht-
wagen is drie keer op pad geweest (één
namiddag per gemeente) om de bevolking
bewust te maken van en te sensibiliseren
voor allerlei vormen van overlast. De zone
heeft speciale brochures over deze
onderwerpen aangemaakt.

 De lokale veiligheidspatrouilles van
minimaal twee personeelsleden hebben
in 2021 in totaal 5.367 uur op overlast
gerichte patrouilles uitgevoerd. Dat is
bijna vier keer meer dan in 2020.

 Er werden 2.129 processen-verbaal en
administratieve sancties uitgevaardigd
wegens inbreuken op ‘overlast’.

Repressie

 6 ‘overlast’ flexi-ops georganiseerd in de
politiezone.

 22 uur per maand gepresteerd door de
dienst Bijzondere Wetten aan graffiti,
glascontainers, storten van afval,…

 De fietsbrigade besteedde 5043 uur in
het kader van dit actieplan.

 De verkeersdienst nam deel aan twee
‘Trash’-operaties georganiseerd door Net
Brussel.

photo
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RECHERCHE EN ONDERZOEK 

Dossier PRIMMO
Drugsteelt:
 Twee mensen staande gehouden en onder 

aanhoudingsmandaat geplaatst
 796 cannabisplanten in beslag genomen en 

vernietigd
 26,35 kg cannabis
 1 voertuig in beslag genomen
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Dossier LONIGHT
Verkoop van drugs:
 Eén verdachte onder aanhoudingsmandaat

geplaatst
 176 g marihuana / 21 bolletjes cocaïne / 

33 repen cannabishars in beslag genomen
 39.130 EUR in beslag genomen en gestort op 

de rekening van het COIV.
 Vuurwapen gevonden en in beslag genomen

Dossier GOUSSE
Drugsteelt:
 Twee mensen staande gehouden en onder 

aanhoudingsmandaat geplaatst
 640 cannabisplanten in beslag genomen en 

vernietigd
 Gerechtelijke inbeslagneming van een voertuig

en 800 EUR (COIV)

Belangrijke dossiers inzake verdovende middelen

Dossier SECUNDO
Drugsteelt:
 Twee mensen staande gehouden en onder 

aanhoudingsmandaat geplaatst
 784 cannabisplanten in beslag genomen en 

vernietigd
 1.025 EUR in beslag genomen en gestort op 

de rekening van het Centraal Orgaan voor de 
inbeslagneming en de Verbeurdverklaring 
(COIV)
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 Shouldersurfing – fraude met bankkaarten
24 gevallen voor € 26.240,01 schade

 Fraude via telefoon, via digipass, 
2de-hands
Sterke stijging van het aantal oplichtingen
met verschillende werkwijzen

 Vals geld
8 gevallen

 Valse verkopers / namaak
 POST-IT - vervalste facturen
5 gevallen voor een werkelijk verlies
van € 32.239,30 op een mogelijk verlies
van € 52.018,16 

In 2021:
97 zaken opgehelderd.
140 daders geïdentificeerd.
6 daders gearresteerd.
€ 49.665,00 teruggevorderd.

Behandelde fraudezaken

GEZIN - JEUGD

 In 2021 hebben de gezins- en 
jeugddienst van Etterbeek en 
Sint-Lambrechts-Woluwe 443 
aanvankelijke en 727 
navolgende PV’s opgesteld en 
2.258 apostilles verwerkt: een
aantal dat steeds de hoogte
ingaat.

 De diensten hebben 1.413  
verhoren afgenomen in 2021.

16

Feiten per jaar
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 Monitoring van stadsbendes en enkele cijfers in verband met goederen
en personen

 Monitoring van radicalisme

 De cel radicalisme voerde met haar specifieke knowhow talrijke
informatie- en observatiemissies uit (gerechtelijke informatie) in 
de context van grootschalige demonstraties en evenementen. 
In 2021 zijn er in dat verband 391 uren gepresteerd.

 De cel monitort personen en groepen wier activiteiten een directe 
impact kunnen hebben op de openbare orde, veiligheid en 
gezondheid. In dat verband wordt een bende motorrijders
opgevolgd die een ‘chapter’ hebben op het grondgebied van een
van de gemeenten van de zone.

 De politiezone nam deel aan de vergaderingen die door de drie
gemeenten worden georganiseerd in het kader van de Lokale
Integrale Veiligheidscellen (LIVC).

Voortaan zijn de twee afdelingen ‘stadsbendes’ en ‘goederen en personen’, samengevoegd in één
afdeling met een chef en 10 leden. De realiteit op het terrein maakte deze fusie noodzakelijk
teneinde de vaak wijdvertakte zaken beter te kunnen aanpakken. 
De zone telt 4 stadsbendes op haar grondgebied, in totaal gaat het om 176 personen.
Elk dossier met betrekking tot zaken die door deze nieuwe afdeling worden behandeld, zal
worden geanalyseerd en, indien nodig, worden overgenomen.
In 2021 :

912 roofovervallen (woningen-bedrijven-winkels)
26 gewapende overvallen
99 autodiefstallen
14 motordiefstallen
449 fietsdiefstallen
561 diefstallen uit voertuigen
55 diefstallen door bedrog
2 gevallen van mensenhandel
10 criminele verenigingen
17 brandstichtingen
19 verdachte overlijdens

115 opgeloste zaken (lopende dossiers niet meegerekend)
64 daders gearresteerd.



CRIMINALITEITSCIJFERS
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Fenomenen 2019 2020 2021

Op heterdaad
2021

Feiten Arrestaties

ZAKKENROLLEN 601 291 286 9 12

DIEFSTAL UIT WONINGEN 776 595 801 28 25

DIEFSTALLEN UIT EN 
OP VOERTUIGEN 637 455 566 37 44

DIEFSTAL VAN VOERTUIGEN 174 127 132 8 14

OVERVALLEN MET 
GEWELD ZONDER WAPEN 273 169 170 38 58

GEWAPENDE OVERVAL 34 35 26 10 16

DIEFSTAL VAN FIETSEN 525 516 456 20 27

INTRAFAMILIAAL GEWELD 463 474 305 115 114

Datum opvraging uit ANG: 01/04/2022



RESPONSTIJDEN

0-10 
min

11-20 
min

21-30 
min

31-60 
min

61-180 
min

2020 29% 64% 84% 96% 100%

2021 27% 61% 82% 95% 100%

204.073 uren
1 site

121
40.532 interventies 
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ONTHAAL

3 sites 79135.499 uren

46.640 ontvangen oproepen

DISPATCHING

1929.709 uren

DIENSTVERLENING AAN DE BEVOLKING 
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POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING
3
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In cijfers

 256 gevallen (dossiers en rapporten samen).
 304 brieven verzonden met een voorstel voor

dienstverlening.
 407 slachtoffers ontmoet (244 directe en 157

indirecte slachtoffers).

Deze cijfers zijn vergelijkbaar met vorig jaar.

Aard van de dossiers

 103 gevallen van partnergeweld en/of
huiselijk geweld. We noteren hier een
stijging van ongeveer 50 % in vergelijking
met vorig jaar.

 21 overlijdensdossiers (verdacht,
natuurlijk of door ongeval). De
ondersteuning van de naasten van de
overledenen omvatte de organisatie van
en begeleiding bij het laatste eerbetoon in
een gemeentelijk mortuarium of in het
Forensisch Instituut.

 10 gevallen van zelfdoding of poging tot
zelfdoding vereisten een interventie.

 Overige dossiers: seksueel geweld, slagen
en verwondingen, diefstal met geweld,
diefstal door bedrog en inbraak,
intimidatie, oplichting, enz.

Om de slachtoffers ondanks de gezondheidscrisis
zo goed mogelijk te ondersteunen, bood de dienst
huisbezoeken aan waar nodig.
Deze manier van werken, die in 2020 is begonnen,
is nuttig en nodig gebleken en is daarom in 2021
voortgezet.

Standaard werden individuele gesprekken
aangeboden, bij voorkeur en indien mogelijk via
telefonisch contact.



LOKALE BEMIDDELING

In 2021, opening van 200 dossiers.

 Gewone diefstal/misbruik van 
vertrouwen (10)

 Slagen en verwondingen in de context
van huishoudelijk geweld (1)

 Opzettelijke schade (3)
 Intimidatie (9)
 Beledigingen, smaad, bedreigingen, 

scheldpartijen (7)
 Familiale geschillen (61)
 Burengeschillen (80)
 Andere/Diversen (29)

2

DIEFSTALPREVENTIEADVISEURS 
2
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57%

5%

18%

11%

9%

Médiations
abouties /
situations pacifiées

Réorientations du
dossier

Médiations
refusées

Médiations non
abouties

Médiations
interrompues

 456 brieven aan bewoners.

 41 techno-preventieve
huisbezoeken.

 69 proactieve bezoeken.

 18 externe voorlichtingsbijeen-
komsten met de ‘prevention truck’. 

DIENSTVERLENING AAN DE BEVOLKING 

Succesvolle
bemiddelingen / 
herstelde situaties

Heroriëntatie
van het dossier

Geweigerde
bemiddelingen

Bemiddelingen
zonder succes

Onderbroken
bemiddelingen

BESCHERM UZELF!
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