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Factsheet

- Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene

Ter herinnering: België....
... is een constitutionele parlementaire monarchie met een oppervlakte van 30.528 km2 en 11,2
miljoen inwoners. Ons land werd onafhankelijk sinds 1830 van Nederland en heeft 3 voorname
bevolkingsgroepen en officiële talen (Frans, Nederlands en Duits) en naar schatting 2 miljoen
mensen van vreemde nationaliteit of origine die er verblijven.
Ik heb het genoegen u onze politiezone
"Brussel Hoofdstad Elsene" voor te
stellen met ons politiekorps dat het
grootste van ons land is met zijn 2.600
personeelsleden, inclusief 300 burgers.
Onnodig te verduidelijken dat het
verzekeren van de veiligheid in Brussel
op zich reeds een uitdaging is, gelet op
de diversiteit, uitrusting,
van haar bevolking
enz. en de
complexiteit van haar structuren en
procedures.
Vaak het "hart van Europa" geheten,
wordt het dagelijks leven in onze
hoofdstad routinematig beïnvloed
door bijna elke gebeurtenis van
betekenis in de wereld, zij het door
topvergaderingen, betogingen of
culturele evenementen.
Nochtans hebben ook onze burger
recht op een zo normaal mogelijk
leven in hun stad, zodat het steeds
onze
voornaamste
bekommernis
geweest is om hen dat naar ons beste
vermogen te bieden.
Wij geloven namelijk sterk in een
nabijheidpolitie en onze plicht om op
een evenwichtige en verantwoordelijke
wijze te voldoen aan de behoeften van
onze bevolking.
Al deze verschillende prioriteiten
beheren, vergt een bijzondere
structuur,
met
gespecialiseerde
diensten en een goed team, waar ik
bijzonder fier op ben.
Door deze factsheet, hoop ik u een
beter begrip te geven van hoe onze
zone werkt en waar ze dagdagelijks
zoal mee bezig is.
Michel Goovaerts
Zonechef

PZ Brussel Hoofdstad Elsene

De regio Brussel is tweetalig bij wet, zodat alle reglementen, officiële
aankondigingen en procedures (verplicht) in twee talen (Frans en
Nederlands) dient te gebeuren. Bijgevolg zijn ambtenaren er eveneens
verplicht tweetalig (van een niveau dat verschilt al naargelang dat van hun
functie). De regio Brussel bestaat uit 19 gemeenten met elk een
burgemeester en gemeenteraad.
Het gerechtelijk systeem is gebaseerd op het Franse model, met bvb. een onderzoeksrechter die
de ernstigste zaken behandelt en als enige de bevoegdheid heeft om grondwettelijke rechten
van verdachten op te heffen (bvb. vrijheidsberoving, huiszoeking, enz.).

...en zijn politie architectuur.
Oorspronkelijk was de Belgische politie architectuur vrij identiek aan het Franse model, met een
rijkswacht, een gemeentepolitie en federale opsporingsdiensten. Eind van de jaren '80 en begin
'90 werden echter grote dysfuncties en een flagrant gebrek aan samenwerking tussen de
verschillende diensten vastgesteld in zwaarwichtige criminele onderzoeken die de bevolking
bijzonder beroerden (bvb. de zaak Dutroux). Dit gaf aanleiding tot een grondige hervorming,
waarbij de rijkswacht werd afgeschaft, het gros van haar middelen overgeheveld naar de lokale
politie die zelf gereorganiseerd werden in grotere zones, terwijl anderzijds haar gespecialiseerde
middelen verenigd werden in een federale politie met een vooral ondersteunende rol. Meer,
zowel het lokale als federale niveau kregen eenzelfde statuut, opleiding, procedures, uniform,
graden, promotie en controle stelsel, loonschalen, enz.
Deze hervorming creëerde tevens in Brussel, zes
politiezones, met inbegrip van de onze -sinds 1 januari
2002- welke "Brussel Hoofdstad Elsene" genaamd werd. In
manschappen is zij numeriek de belangrijkste wegens haar
specificiteit. Haar territorium omvat namelijk het
Koninklijk paleis en domein, het parlement, de meeste
ministeries en ambassades, alle Europese instellingen, de
zetel van de NAVO, de haven van Brussel, het Heysel
stadion en een resem toeristische sites en attracties.
Onze zone Brussel Hoofdstad Elsene omvat een
territorium van 38,94 km2 en de gemeenten van Stad
Brussel, Laken, Haren, Neder-over-Heembeek en Elsene,
hetzij een gebied met in totaal 230.000 inwoners en een
dagelijkse aanwezigheid van naar schatting 1 miljoen
pendelaars, bezoekers en toeristen..
Brussel is een heel dynamische stad waar u allerlei
nationaliteiten, culturen en talen zal ontmoeten en waar
haar politie geleerd heeft om ten allen tijde flexibel te zijn
en voorbereid op de nieuwe en zich aankondigende
uitdagingen van deze tijd.
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Enkele uitdagingen en cijfers over onze zone
Brussel is uit traditie een stad die de diversiteit respecteert en aan alle bevolkingsgroepen, etnieën, religies, politieke, professionele en
sociale groeperingen de mogelijkheid geeft om hun meningen uit te drukken. Deze benadering draineert onvermijdelijk een veelvoud van
evenementen en betogingen die men dient bij te tellen aan de officiële plechtigheden en de sportieve en culturele activiteiten, zoals
voetbalmatchen en concerten die eveneens de rust en openbare orde (OO) verstoren. Voor het jaar 2016, werden in totaal niet minder dan
4.209 evenementen geregistreerd, daarin inbegrepen een 898 revendicatieve betogingen; een cijfer dat representatief is als jaargemiddelde
voor onze zone.
Door de aanwezigheid van de zetel van de Europese instellingen, heeft onze zone
ook de leiding over de ordedienst van de Euro Tops, waarvan de frequentie
aanzienlijk is toegenomen: vertrekkend van 4 (totaal van 8 dagen) in 2003 naar 13
(totaal van 18 dagen) in 2015, 2016 en wellicht niet minder in 2017.
Daarbij worden ook andere markante gebeurtenissen beheerd door de zone, zoals
dit jaar bvb de inhuldiging van het nieuwe NAVO hoofdkwartier op ons grondgebied
door de betrokken staatshoofden, waaronder VS president Donald Trump.
De strijd tegen de criminaliteit maakt uiteraard ook deel uit van onze core business en
prioriteiten. In 2016 werd door onze zone niet minder dan 442.123 politieverslagen
opgesteld, waaronder 143.285 gerechtelijke processen-verbaal. In de laatste jaren
werden gemiddeld 8.000 verdachten tijdelijk van hun vrijheid beroofd door onze
verschillende diensten. Hoewel we heel voorzichtig blijven met conclusies, is het
echter aanmoedigend vast te stellen dat de criminaliteitsgraad, gradueel en continue
daalt sinds 2011. Ook in verkeersveiligheid wordt geïnvesteerd. Ze werden bvb maar
liefst 23.161.458 voertuigen onder andere op hun snelheid gecontroleerd door
middel van vaste en mobiele camera's.
Helaas zijn er ook nieuwe uitdagingen opgedaagd tijdens de laatste jaren. Zoals de meeste westerse hoofdsteden,
bleef ook Brussel niet gespaard en sloegen terroristen hard toe op 22 maart 2016 met aanslagen respectievelijk op
de internationale luchthaven van Brussel Zaventem en het metro station Maalbeek. Bij daaropvolgende interventies
werd succes geboekt, niet op zijn minste door goede internationale samenwerking. Zonder de toekomst te kunnen
voorspellen, heeft onze ervaringen tijdens de laatste decennia ons heel duidelijk geleerd -vaak op harde wijze- dat
samenwerking en snel uitwisselen van informatie de sleutel blijft voor het boeken van iedere vorm van succes.

Territoriale structuur

Operationele steun structuur

De basis voor onze filosofie
van nabijheidpolitie ligt bij
onze territoriale structuur,
bestaande uit 3 districten, 15
afdelingen (met elk een
eigen commissariaat) en 37
wijken (met specifiek toegewezen personeel). Elk
district beschikt over een
eigen Territoriale Interventie
brigade om mobiele en voetpatrouilles te verzekeren,
alsook een Wachtdienst
waar het publiek 24u/7 voor
klachten of bijstand terecht
kan. Aangehouden personen
worden beheerd in een
centrale
eenheid
met
aangepaste infrastructuur en
cellen. Vrijheidberoving door
politie is in België max. 24u.

Meerdere gespecialiseerd -maar centrale- diensten leveren 24u/7
dagen operationele steun:

Meer dan duizend politieambtenaren van de zone maken deel uit van
deze territoriale structuur, wat volstaat voor het dagelijks leven bij
normale situaties.
De hoofden van de districten brengen dagelijks (per VTC) verslag uit
aan de zonechef en zijn medewerkers over de gebeurtenissen van de
voorbije 24 uren en hebben daarbij de mogelijkheid operationele
steun te vragen indien nodig of problemen aan te kaarten.

Volg ons eveneens op onze site:: www.polbru.be

-

1.

Directie Interventies:
ordehandhaving;

(300

leden):

gespecialiseerd

2.

Directie Lokale Recherche (260 leden): voor gerechtelijke
onderzoeken op de zone. Opgedeeld in gespecialiseerde
secties (Drugs, Zeden, Moord, enz.) alsook een (SWATachtige) patrouille eenheid voor interventies met hoog risico
(hold-up, gijzeling, gewapende personen, enz.).

3.

Directie Verkeer. (233 leden): voor alle verkeersinterventies
en maatregelen.

4.

Hondenbrigade (48 leden): Voor doorzoekingen, als drug- of
speurhond, patrouilles in parken, bos, voetgangerszones, enz.

5.

Detachement Justitiepaleis (59 leden): Beveiliging van hoven
en rechtbanken en begeleiden van gedetineerden.

6.

Commandocentrum -of "dispatching"- (61 leden) om 24u/7
dagen alle interventies en eenheden op het terrein te
coördineren.

Federale steun:
Bijkomende en gespecialiseerde
steun kan verder bekomen
worden op federaal niveau en
omhelst
bvb.
luchtsteun
(observatie), labo, CCU -of in
OO- sproeiwagens, gepantserde
voertuigen, enz.
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