
Police

Festiviteiten in het teken van wederzijds respect,  
jongeren en allerhande verjaardagen  

Jongeren op het voorplan!

In het defilé zal je een peloton aspiranten van de politiescholen, de cadetten van de politiezone Brussel 
HOOFDSTAD Elsene en de Rookies van de Federale Politie kunnen aanschouwen. Het project Rookies  
(‘groentjes’) ging eind 2021 van start. Het geeft dertig jongeren tussen 15 en 17 jaar de kans om via allerlei 
activiteiten kennis te maken met het werk van verschillende diensten van de Federale Politie. Er zullen ook 
cadetten, Rookies en Juniors van de politiezone Secova aanwezig zijn op het Poelaertplein, in het Politiedorp. 

Happy birthday twice: 20 jaar voor de Lokale Politie en 50 jaar voor de Directie van de speciale eenheden van 
de Federale Politie (DSU). 

DSU wordt 50 jaar. De directie werd in 1972 opgericht onder de naam ‘Brigade Diane’ na de bloedige  
gijzeling op de Olympische Spelen van München. Vandaag omvat ze alle diensten die nodig zijn om de  
moeilijkste crisissituaties het hoofd te bieden: interventie, observatie, onderhandelaars, undercoveragenten, 
arrestatie en technische eenheid. ‘Ultima ratio’, letterlijk ‘laatste redmiddel’ is het devies van DSU die in het 
defilé wordt geflankeerd door buitenlandse speciale eenheden. 

De Lokale Politie viert haar 20e verjaardag en laat dit ook zien in het defilé. Ze werd officieel opgericht op  
1 januari 2002 en verdeeld in 196 zones, ontstaan uit de fusie van de voormalige gemeentepolitiekorpsen en 
de territoriale brigades van de rijkswacht. Na verschillende fusies telt ons land vandaag 184 politiezones. De 
Lokale Politie is opgevat als een gemeenschapsgerichte politie, met name via de zeven basisfunctionaliteiten: 
wijkwerking, onthaal, interventie, politionele slachtofferbejegening, lokale recherche, genegotieerd beheer  
van de openbare ruimte en verkeer.

Elkaar beter kennen leidt tot meer begrip voor elkaar en meer respect.  

Het is belangrijk om de band met de burger niet te verliezen. Elkaar kennen, elkaar vertrouwen, met elkaar 
praten ... zijn aspecten waarop wederzijds respect is gebaseerd. 

Actief meewerken aan de campagne ‘Wederzijds Respect’, die de Federale Overheidsdienst Binnenlandse  
Zaken (Algemene Directie Veiligheid en Preventie) samen met de Federale Politie, de Vaste Commissie van  
de Lokale Politie, de Sociale dienst van de politie (vzw SSD) en de Algemene Directie Civiele Veiligheid op  
het getouw heeft gezet, is een stimulans om spanningen, frustraties en onbegrip te counteren door een  
positief verhaal te brengen met als bouwstenen wederzijds respect, onderlinge kennismaking, open dialoog  
en vertrouwen. 

Deze twee verjaardagen vormen samen de campagne Wederzijds Respect, een initiatief van de FOD Binnen-
landse Zaken, de hoofdthema’s van het Politiedorp tijdens deze nationale feestdag. Hier word je opgewacht 
door de cadetten van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene, de Juniors van de politiezone Secova en de 
Rookies van de Federale Politie. Ontdek hier het mooie programma van ons Politiedorp met tal van activiteiten 
en demonstraties. We kijken vol ongeduld uit naar je bezoekje voor een vuistje als blijk van respect!

De grote terugkeer van het Politiedorp

Na een afwezigheid van twee jaar is het Politiedorp deze 21e juli terug te vinden op het Poelaertplein. We zijn 
vol ongeduld en hopen op heel wat geïnteresseerden. Zowel kleine als grote bezoekers kunnen er de diversiteit 
van de mogelijke functies binnen de Federale Politie en de Lokale Politie ontdekken.



Een nog groter dorp dan anders met een record aan stands! Collega’s heten je er vergezeld van de cadetten van 
de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene, de Rookies van de Federale Politie en de Juniors van de politiezone 
Secova van harte welkom en laten je de meest interessante functies ontdekken.

Er is ook een aanbod aan spellen en activiteiten om een bezoekje nog leuker te maken. Kinderen en jongeren 
tussen 6 en 18 jaar kunnen het Politiedorp ontdekken aan de hand van een vragenlijst met de focus op  
wederzijds respect tussen burgers en politiemensen. De kinderen en jongeren die alle vragen correct beant-
woorden, krijgen een cadeautje in de politiekleuren. Je kan ook proberen om samen met de Federale  
Gerechtelijke Politie een misdaadonderzoek tot een goed einde te brengen door de aanwijzingen te  
analyseren, of aan het Rad van fortuin draaien samen met het interventiekorps van de Federale Politie.

Naast spellen is er ook een heel gamma aan activiteiten te vinden. Een uniform van de speciale eenheden  
aantrekken, zich laten fotograferen met een van onze viervoeters van de Hondensteun, het ordehandhavings-
parcours afleggen met de Lokale Politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene of een VR-ervaring Safe Cycling  
opdoen met de politiezone van Leuven.

Zin in een carrière bij de politie? Dit is hét moment om alle nuttige informatie te verzamelen aan de  
rekruteringsstand en gespecialiseerde professionals in verschillende domeinen te ontmoeten (gerechtelijke 
politie, nabijheidspolitie, wegpolitie ...).

In het Politiedorp komen ook zeer gevoelige thema’s aan bod zoals intrafamiliaal geweld, slachtofferbejege-
ning en discriminatie. Bewustmaking en preventie mogen in dat verband zeker niet vergeten worden.  
Collega’s van de Lokale Politie en van de Federale Politie staan ook paraat om te praten over de opleiding  
‘Holocaust’. Een essentiële opleiding in onze waarden. Zij herinneren ons aan de rijkdom van diversiteit en aan 
het respect voor iedereen. 

Deze twee verjaardagen en de campagne Wederzijds Respect, een initiatief van de FOD Binnenlandse Zaken, 
vormen de hoofdthema’s van het Politiedorp tijdens deze nationale feestdag. Hier word je opgewacht door 
de jeugd: de cadetten van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene, de eerste eenheid politiecadetten die in 
2019 is opgericht en al voor de derde keer aan het defilé deelneemt, de Juniors van de politiezone Secova en de 
Rookies van de Federale Politie die hun debuut maken. Ontdek hier het mooie programma van ons Politiedorp 
https://www.politie.be/politiedorp/nl met tal van activiteiten en demonstraties. We kijken vol ongeduld uit 
naar je bezoekje voor een vuistje als blijk van respect!

Zoals je wel begrepen hebt, is er voor elk wat wils! 

Er staan ook tal van demonstraties op het programma. Ziehier de planning:



Maar een nationale feestdag zonder defilé is er niet echt een ... 

Hierna vind je de samenstelling van het defilé van de Geïntegreerde Politie

Defilé te voet

• Een detachement aspirant-commissarissen en gespecialiseerde aspirant-inspecteurs van de Nationale 
Politieacademie (ANPA), en aspirant-inspecteurs van de provinciale politiescholen van Oost-Vlaanderen 
(PAULO) en Henegouwen (APPEV)

• Een detachement cadetten van de lokale politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene en Rookies van de  
Federale Politie

• Een detachement van Douane en Accijnzen

• Een detachement van de jeugdbrandweer

Gemotoriseerd defilé

• Geïntegreerde Politie

> Een pijl van 14 Harley- en Yamaha-motorfietsen van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene

> Een pijl van 4 motorfietsen van de Directie van de speciale eenheden van de Federale Politie

> Een aanvalsboot met drone van de Directie van de speciale eenheden van de Federale Politie

> Een aanvalsvoertuig ARES van de Directie van de speciale eenheden van de Federale Politie

> Een aanvalsvoertuig GSG9 (Duitsland)

> Een aanvalsvoertuig GIGN (Frankrijk)

> Een aanvalsvoertuig RAID (Frankrijk)

> Een aanvalsvoertuig USP (Luxemburg)

> Een aanvalsvoertuig DSI (Nederland)

> Een Volvo V90 van de Federale Wegpolitie van Oost-Vlanderen

> Een anonieme vrachtwagen van de Federale Wegpolitie van Oost-Vlanderen

> Een Audi A4 van de Federale Wegpolitie van Henegouwen

> Een waterstof- en brandstofcelaangedreven Toyota Mirai van de lokale politiezone AMOW

> Een signalisatievoertuig van het merk Opel van de lokale politiezone Moeskroen

> Een VW T6 met aanhangwagen van de lokale politiezone Voeren

> Een interventievoertuig Audi Break CNG van de lokale politiezone La Louvière

> Een Mercedes Vito van de lokale politiezone Dilbeek

> Een pijl van:

- 3 elektrische scooters van de lokale politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene

- 3 elektrische fietsen van de lokale politiezone Pol Trudo

- 6 elektrische fietsen van de lokale politiezone Montgomery

- 6 fietsen van de lokale politiezone Mons-Quévy

> Een pijl van 11 motorfietsen van de Federale Wegpolitie van Brabant


