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Persmededeling 
 

Ondertekening van een samenwerkingsprotocolakkoord  
tussen de politiezone WOKRA (Wezembeek-Oppem – Kraainem) 

en de politiezone MONTGOMERY  
(Sint-Pieters-Woluwe – Sint-Lambrechts-Woluwe - Etterbeek) 

 
 

Op donderdag 19 maart 2009 hebben de politiezones WOKRA (PZ 5401) en 
MONTGOMERY (PZ 5343) een protocolakkoord afgesloten in verband met wederzijdse 
samenwerking op het vlak van openbare ordehandhaving, slachtofferhulp, 
tuchtprocedures, techno-preventie en opleiding voor de hondenbrigade. 
 
De bedoeling is om de kleinere politiezone Wokra, zij telt slechts 67 manschappen, 
waaronder 12 burgers (CALog), toe te laten om gebruik te maken van de middelen en 
manschappen van de politiezone Montgomery (609 leden, waaronder 94 CALog) indien 
dat nodig is of als er uitzonderlijke gebeurtenissen doorgaan. 
 
 
1. Openbare orde 
Als er zich onverwachte gebeurtenissen voordoen kan de politiezone Wokra om 
onmiddellijke personeelsversterking van de politiezone Montgomery vragen. Deze zal in 
functie van de beschikbare middelen en zonder de minimale dienstverlening aan de 
burgers in het gedrang te brengen toegekend worden. 
 
 2. Bureau slachtofferhulp en de psycho-sociale cel 
Voor erge en uitzonderlijke gevallen zal de politiezone Wokra beroep kunnen doen op 
het Bureau slachtofferhulp en de psycho-sociale cel van de zone Montgomery. 
 
3. Bijstand  op het vlak van disciplinaire procedures 
De politiezone Montgomery verbindt zich ertoe om te antwoorden op precieze vragen 
van de politiezone Wokra in verband met de verschillende aspecten van de disciplinaire 
procedure. 
 
4. Inlichtingen op het vlak techno-preventie 
De politiezone Montgomery zal aan de personeelsleden van de zone Wokra nuttige 
inlichtingen over techno-preventie verschaffen. 
 
5. Bijstand honden 
De twee zones verbinden zich ertoe om in de mate van het mogelijk het hergebruik en 
de training van de hondenmeesters samen te organiseren. 
 
Algemene principes 
De bijstand wordt in alle gevallen alleen maar toegekend in de mate van de beschikbare 
middelen en mag dus geen belemmering vormen voor de uitoefening van de wettelijke 
opdrachten van de partijen en mag ook de minimale dienstverlening aan de burgers niet 
belemmeren. Elke zone blijft verantwoordelijk voor de inzet van haar eigen personeel, 
materiaal en infrastructuur. 
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Dit protocol werd afgesloten voor een periode van een jaar en zal bij elke verlenging, 
met dezelfde looptijd, geëvalueerd worden. Elke zone kan besluiten om het akkoord niet 
te verlengen en het op eender welk ogenblik stop te zetten, mits inachtname van een 
opzegtermijn van een maand. 
 
Praktische inlichtingen  
 
Politiezone MONTGOMERY 
Sint-Pieters-Woluwe – Sint-Lambrechts-Woluwe – Etterbeek 
Voorzitter van het College van de politiezone:  Willem Draps Burgemeester van Sint-
Pieters-Woluwe  
Korpschef van de politiezone Montgomery: hoofdcommissaris 
Jean-Marie Brabant. 
Inlichtingen: 02.788.90.02 - http://www.policemontgomery.irisnet.be 
 
Politiezone WOKRA : 
Wezembeek-Oppem – Kraainem 
Voorzitter van het College van de politiezone: François Van Hoobrouck, Burgemeester 
van Wezembeek-Oppem 
Korpschef van de politiezone Wokra: hoofdcommissaris Johan Vander Veken 
Inlichtingen: 02.766.18.18 - http://www.wokra.be 
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