
 

 

Persbericht 

Nationale Feestdag – 21 juli 2018  
 
 
 
 

Een beroemd dorp, verjaardagen, 
een defilé en vooral een feest !  
Zoals elk jaar neemt de Geïntegreerde Politie trots deel aan de feestelijkheden 
van 21 juli. Wij nodigen jullie uit om de politie te komen ontdekken op het defilé 
en in het Politiedorp dat dit jaar in het teken staat van de herdenking van het 
einde van de Eerste Wereldoorlog. Het thema van het Dorp luidt: ‘de politie waakt 
over haar geschiedenis en beschermt uw toekomst’. 

Ontdekking en ontspanning! 

Op 21 juli staat de politie klaar om jullie in groten getale te begroeten op de 17e 
editie van het traditionele Politiedorp. 

De hele dag door zijn er activiteiten gepland voor jong en oud: crashtest, 
behendigheidspiste, klimmuur, death ride, verkeerspiste voor fiets of go-cart, 
functioneel parcours van de rekrutering en andere. 

Verschillende eenheden van de Federale Politie vieren dit jaar hun verjaardag: 

- 25 jaar voor de Directie van de luchtsteun 
- 30 jaar voor het Disaster Victim Identification Team (DVI) 
- 50 jaar voor de Directie van de hondensteun 
- 80 jaar voor het Koninklijk Escorte 
- 85 jaar voor de Federale Wegpolitie 

Kom ze in ons Dorp ontdekken door deel te nemen aan een spel. De deelnemers 
krijgen een beloning! 

Er staan vanaf ‘s middags op verschillende tijdstippen demonstraties van de 
Federale Wegpolitie, de sproeiwagen en ordehandhavers op het programma. 

Uiteraard is het publiek ook op elk moment welkom op de static show van 
voertuigen en de informatiestanden over onze opdrachten, preventie en 
technieken. 



 
 
 
 
 

 Scheepvaartpolitie - 2 

Zin om bij de politie te komen werken? Onze medewerkers zullen je graag te 
woord staan en nuttige informatie geven over de vele gezochte profielen, zowel 
bij het operationele personeel als bij het burgerpersoneel! Misschien is deze 
gloednieuwe eenheid van de Federale Politie wel iets voor jou: de Directie van de 
beveiliging (DAB), belast met de beveiliging van gevoelige sites en met 
protocollaire escortes. Kom er alles over te weten via een quiz!  
DAB rekruteert: http://www.ikbeveilig.be 

De politie defileert 

De politie neemt ook deel aan het defilé! De aspiranten van de politiescholen van 
Limburg en Namen zullen op deze nationale feestdag trots defileren.  
Speciaal voor dit jaar zal het Koninklijk Escorte voor de Koning defileren op het 
Paleizenplein. Nieuw dit jaar is ook dat het Escorte zal wachten tot het 
vorstenpaar zijn plaats in de tribune heeft ingenomen.  
Om de 60e verjaardag van het Benelux-verdrag te vieren, zal een Benelux-
detachement het burgerlijke gemotoriseerde defilé openen, meteen na de 
traditionele pijl van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene. Er zullen tal van 
voertuigen meerijden in het defilé, waaronder ook een vrachtwagen met een 
nieuwe generatie Spaanse ruiters, gebruikt tijdens de afgelopen NAVO-top. Het 
resultaat van een project van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene in 
samenwerking met de Directie openbare veiligheid van de Federale Politie. 
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