
 

Protocol “Wokra-Tervuren” 

 

1. Uitgangspunten 

a. De buurgemeenten Tervuren, Wezembeek-Oppem en Kraainem zijn gelegen 

in  de provincie Vlaams-Brabant, aan de rand van het Brusselse Gewest. Door 

hun specifieke ligging worden de politiediensten in beide zones 

geconfronteerd met een aantal fenomenen en de daarbij bijhorende gevolgen. 

Een aantal van deze fenomenen – waaronder de diefstallenproblematiek – 

overschrijdt de grenzen van een gemeente, een arrondissement, een gewest 

en zelfs het Rijk, terwijl andere fenomenen voortkomen uit de specifieke 

ligging van de gemeenschappelijke gemeentegrenzen. 

b. Samenwerking in de aanpak van deze fenomenen biedt ontegensprekelijk een 

meerwaarde en dient – in de geest van ministeriële omzendbrief PLP27 – dan 

ook bevorderd te worden, waarbij evenwel rekening dient te worden gehouden 

met de specifieke situatie van de diverse gemeenten als gevolg van de 

bestuurlijke en gerechtelijke indeling. 

c. Een integrale aanpak dient te worden nagestreefd, waarbij bestuurlijke 

overheden – op gemeentelijk en provinciaal niveau – zowel als gerechtelijke 

overheden, politiekorpsen en andere partners een gezamenlijke aanpak 

nastreven. 

d. De hieronder aangehaalde thema’s kunnen hiertoe een eerste aanzet vormen. 

 

2. Doelstellingen 

a. Met dit protocol wordt gestreefd de behoefte tot samenwerking inzake de 

diefstalproblematiek op het grondgebied van de gemeenten Wezembeek-

Oppem, Kraainem en Tervuren om te zetten in concrete afspraken op 

operationeel gebied. De betrokken politiezones krijgen hierdoor de 

mogelijkheid tot: 

• binnen de reguliere werking preventief toezicht 

zonegrensoverschrijdend te maken; 

• specifieke toezichtsacties te coördineren, waardoor op het terrein 

desgevallend op de kortst mogelijke termijn wederzijdse ondersteuning 

kan geleverd worden; 

• de verkregen informatie en kennis onderling uit te wisselen. 

b. De betrokken politiezones zullen elkaar – zowel bij geplande als onvoorziene 

situaties – maximale wederzijdse ondersteuning leveren bij feiten op 

specifieke plaatsen welke een grote invloed kunnen hebben op de 

verkeerssituatie in de betrokken gemeenten. 

c. Zodoende dient dit protocol bij te dragen tot een georganiseerde, effectieve en 

efficiënte aanpak van diverse prioriteiten in de respectievelijke zonale 

veiligheidsplannen. 



d. De diverse acties zullen dan ook gekenmerkt zijn door : 

• een integrale aanpak; 

• zonegrensoverschrijdende actiedoelen; 

• informatie-uitwisseling betreffende doelgerichte resultaten; 

• informatiedoorstroming en uitwisseling van operationeel verkregen 

kennis en ervaring. 

3. Deelnemers 

a. De politiezone “Tervuren”, vertegenwoordigd door de Korpschef Peter 

Vanhoyland. 

b. De politiezone “ Wokra”, vertegenwoordigd door de Korpschef Johan Vander 

Veken. 

 

4. Afspraken 

 

Tussen de voorvermelde politiezones wordt afgesproken dat : 

a. Reguliere werking 

Zonder in de plaats te willen treden van het plaatselijk korps of afbreuk te 

doen aan de specifieke korpstaken/-accenten zal het andere korps – tijdens 

de uitvoering van haar algemene politietaken – zonegrensboordend toezicht 

organiseren. De politiezone “Tervuren” verbindt zich ertoe extra toezicht te 

organiseren in de omgeving van de “tramterminus 44”. 

b. Specifieke acties 

Elke politiezone zal – bij het plannen van eigen preventieve acties – 

voorafgaandelijk overleg plegen met de andere zone, teneinde de 

mogelijkheid tot wederzijdse ondersteuning en bijstand te maximaliseren. 

De zones beogen – in onderling overleg – in geval van een punctuele 

noodzaak een gecoördineerde actie te organiseren. Bij gebeurtenissen met 

een (potentieel) belangrijke impact op de verkeersstroom op en rond het “Vier-

Armenkruispunt”, zullen beide politiezones – onafhankelijk van het feit of de 

gebeurtenis zich voordoet op het grondgebied van deze of gene gemeente in 

de mate dat de lokale werking niet in het gedrang komt – personeel leveren 

teneinde deze impact te minimaliseren. 

c. Berichtgeving 

Onmiddellijk na de actie wordt een activiteitenverslag (controles, resultaten, 

belangrijke informatie, verbetervoorstellen) aan de betrokken korpschefs 

overgemaakt. 

d. Interventiebeleid 

Beide zones zullen een aanpassing doorvoeren van hun binnen het 

Communicatie- en Informatiecentrum “Vlaams-Brabant” geregistreerde 

interventiebeleid inzake: 

• Verkeersregeling op het “Vier-Armenkruispunt”; 

• In reële tijd informatiedoorstroming bij zonegrensboordende feiten. 

e. Kosten 

Er worden geen kosten aangerekend voor de onderling samenwerking. 

f. Partners 

De politiezones zullen via hun respectievelijke overheden bij betrokken 

actoren maatregelen bepleiten om het bereiken van de in de zonale 



veiligheidsplannen gestelde doelstellingen te ondersteunen. Dergelijke 

maatregelen kunnen zich o.a. situeren op het vlak van inrichting, onderhoud, 

toezicht en beheer van een bepaalde omgeving. 

 

5. Evaluatie 

 

Na elke actie zal de operationeel verantwoordelijke van elke zone de samenwerking 

evalueren en – indien bijsturing wenselijk is – de betrokken korschef inlichten, dewelke 

vervolgens in overleg kan treden met zijn collega. 

 

 

Korpschef PZ WOKRA     Korpschef PZ TERVUREN 

 

 

 

Voorzitter politiecollege WOKRA    Burgemeester PZ TERVUREN

    


