
 

 

SEAT Alhambra 
 
Dit voertuig is eigendom van de Directie beveiliging (DAB) van de Federale Politie.  
 

 
 
De Seat Alhambra wordt vooral gebruikt voor beveiligingspatrouilles. Hij begeleidt ook de 
celwagens voor de opdrachten 'politie van hoven en rechtbanken' en 'overbrenging van 
gevangenen'. 
 
 
De Directie beveiliging (DAB) is onlangs opgericht binnen de Federale Politie. De eerste 
beveiligingsagenten zijn in september 2018 in dienst getreden.  
 
De opdrachten van deze nieuwe directie zijn divers: 

- beveiliging van de nucleaire sites; 
- overbrenging van gevangenen + politie van hoven en rechtbanken; 
- beveiliging van de infrastructuur van de luchthaven Brussel-Nationaal; 
- beveiliging van de nationale, internationale en Europese instellingen; 
- beveiliging van kritieke infrastructuren; 
- beveiliging van de infrastructuur van de SHAPE en de NAVO; 
- beveiliging van de koninklijke paleizen (infrastructuur). 

In totaal zou DAB over 1600 personeelsleden moeten beschikken: 1361 beveiligingsagenten en 
-assistenten en 239 personeelsleden van het administratieve en logistieke kader.  
 
 
 



 

 

YAMAHA Tricity 125 
 
 
Gemotoriseerde driewieler van het merk YAMAHA van de lokale politiezone Montgomery  
 

 
 
De YAMAHA Tricity 125 heeft drie wielen en weegt 164 kg, waardoor hij bijzonder stabiel is. De 
driewieler is uitgerust met 2 remsystemen: ABS (antilock brake system) en UBS (unified brake 
system). Dat alles maakt van de Tricity het ideale vervoermiddel voor de stad. Deze driewieler 
is aangenaam om mee te rijden en gebruiksvriendelijk.  
 
Dankzij de Blue Core 125 cc-motor trekt hij vlot op en is hij tegelijk zuinig in gebruik.   
 
De politiezone Montgomery (Etterbeek/Sint-Pieters-Woluwe/Sint-Lambrechts-Woluwe) was de 
eerste in België die de Tricity aankocht voor haar politieopdrachten.  
Daarmee volgt ze het voorbeeld van landen zoals Italië en Frankrijk.  
 
Voor de politiezone is de veiligheid van haar personeelsleden een prioriteit. Dat was een van 
de criteria om de driewieler aan te kopen.  
 
 



 

 

White Scout Car 
 
Model M3A1 Scout Car van het merk White, uit het Museum van de Geïntegreerde Politie 
 

 
 
 
De White Scout Car werd besteld door het Amerikaanse leger dat een pantservoertuig wou dat 
licht genoeg was om polyvalent te zijn. Vanaf 1939 werden er ongeveer 21 000 exemplaren 
van gebouwd. 
 
Enkele eigenschappen: 
 

• het voertuig weegt 5,5 ton in geladen en ongeveer 4 ton in lege toestand; 
• 'unditching roller' vooraan om het voertuig mobieler te maken; 
• mogelijkheid om 2 machinegeweren op rails te monteren en demonteren; 
• 2 personen voorin en 6 gewapende personen achterin. 

 
De White Scout Car was weinig geliefd bij het leger omdat de bepantsering zeer dun en minder 
doeltreffend was dan bij rupsvoertuigen. Daarom deed het vooral dienst als verkennings- en 
commandovoertuig tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
 
Na de oorlog lieten de Amerikanen hun pantserwagens in Europa achter. Ze schonken enkele 
exemplaren aan de Belgische rijkswacht die ze vooral gebruikte om de sproeiwagens te 
ondersteunen en als afschrikkingsmiddel voor ordehandhaving. In 1978 verving de rijkswacht 
de White Scout Car door de BDX voor begeleiding van de sproeiwagens.  
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