
 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DRINGENDE HERSTELLINGSWERKEN AAN EEN 
VAN DE GEBOUWEN VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL-WEST (5340) BUITEN DE 
DIENSTUREN VAN DE DIENST INFRASTRUCTUUR VAN DE ZONE  
-  
BEROEP OP DE WACHTPLOEG VAN DE ARBEIDERS VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN 
SINT-JANS-MOLENBEEK 
Tussen de ondergetekenden :  
1) De gemeente Sint-Jans-Molenbeek, waarvan het gemeentebestuur gevestigd is te 
1080 SINT-JANS-MOLENBEEK, Graaf van Vlaanderenstraat 20, vertegenwoordigd 
door Mevr. Catherine MOUREAUX, burgemeester, en door Dhr. Gilbert HILDGEN, 
wnd gemeentesecretaris, hierna "de gemeente" genoemd,  
2) De politiezone 5340 Brussel-West, met zetel te 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK, 
Briefdragerstraat 2, vertegenwoordigd door de heer Luc YSEBAERT, Korpschef, en 
door de heer/mevrouw ......................................................................., 
Burgemeester-Voorzit(s)ter van het Politiecollege, hierna "de politiezone" 
genoemd, 
 
Het volgende is overeengekomen en aanvaard:  
Artikel 1  
In geval van pannes of schade aan de infrastructuur van één van de gebouwen in de 
politiezone, waarvoor een dringende tussenkomst wenselijk is, hetzij wegens het 
gevaar, hetzij wegens de onveiligheid die deze pannes of schade veroorzaken, werd 
besloten een samenwerking tussen de bovenvermelde contractanten tot stand te 
brengen. 
Artikel 2  
De wachtploeg van de gemeentearbeiders, opgericht in het kader van het 
intergemeentelijk noodplan, kan worden ingeschakeld om dringende reparaties uit 
te voeren aan de infrastructuur van een van de gebouwen in de politiezone.  
De hoogdringendheid is gerechtvaardigd wanneer de vastgestelde panne en/of 
schade op korte termijn een gevaar of onveiligheid voor personeelsleden of derden 
inhoudt. 
Artikel 3  
De tussenkomsten van de wachtploeg van de gemeentearbeiders zijn beperkt tot 
alle 15 gebouwen van de politiezone, verspreid over het hele grondgebied, 
namelijk  
- OPERATIONEEL CENTRUM - Briefdragerstraat 2 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek.  
- COMMISSARIAAT "KANAAL" - Koolmijnenkaai 30a te 1080 Sint-Jans-Molenbeek.  
- COMMISSARIAAT "METTEWIE" - Gentsesteenweg 535 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek.  
- COMMISSARIAAT "MARIE-JOSE" - E. De Rooverestraat 3-7 te 1080 Sint-Jans-
Molenbeek.  
- COMMISSARIAAT "LIVERPOOL" - Liverpoolstraat 33 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek.  
- COMMISSARIAAT "Maritiem" - François Musstraat 22 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek.  
- SHOOTING STAND - Sippelberglaan 1 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek.  
- JUSTITIECENTRUM - Landmeterstraat 39 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek.  
- CHENIL - Louis Mettewielaan 17 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek.  
- LAVOISIER" SITE - De Koninckstraat 40 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek.  
- COMMISSARIAAT "Mercier" - Kardinaal Mercierplein 1 te 1090 Jette.  
- LOGISTIEK CENTRUM - E. Faesstraat 125 te 1090 Jette.  
- COMMISSARIAAT "ALCYON" - Alcyonstraat 15 te 1082 Sint-Agatha-Berchem.  



- COMMISSARIAAT "VAN OVERBEKE" - Van Overbekelaan 163 te 1083 Ganshoren.  
- COMMISSARIAAT "Veiligheid"- Veiligheidsstraat 4 te 1081 Koekelberg.  
 
Er kan geen tussenkomst worden gevraagd voor een panne of schade op de 
openbare weg of bij derden. 
Artikel 4  
Op de wachtploeg van gemeentearbeiders kan elke werkdag tussen 16u00 en 07u00 
uur een beroep worden gedaan, alsook in het weekend en op feestdagen van 00u00 
tot 23u59 uur.  
Artikel 5  
De oproep van de wachtploeg wordt uitsluitend gedaan door de dispatching van de 
politiezone, na advies van de officier van dienst.  
De wachtploeg van gemeentearbeiders is telefonisch bereikbaar op het volgende 
nummer: 0499/588.227.  
Indien dit nummer niet wordt beantwoord, kan het nummer 0486/024.308 worden 
gebruikt.  
Als laatste redmiddel kan ook het telefoonnummer 0486/428.695 worden gebruikt.  
Artikel 6  
Deze samenwerking gaat in op 1 oktober 2021 en is van onbepaalde duur.  
Zij kan zowel door de gemeente als door de politiezone worden opgezegd met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand. Deze opzegging dient per 
aangetekende brief te geschieden. 
Artikel 7  
Tijdens de gevraagde tussenkomst in de gebouwen van de politiezone wordt 
(worden) de gemeentearbeider(s) ontvangen door een operationeel lid van de 
politiezone en begeleid door deze laatste voor de duur van de tussenkomst.  
Artikel 8  
De gemeente en de politiezone werken nauw samen bij de opvolging van de 
uitgevoerde tussenkomsten.  
De betrokken gemeentearbeider(s) dient (dienen) een feedbackformulier, waarvan 
het model in de bijlage is opgenomen, in te vullen en op de eerste werkdag na de 
tussenkomst per e-mail terug te sturen naar het e-mailadres 
zpz.bruwest.kcc@police.belgium.eu, met een kopie aan 
pascal.burlet@police.belgium.eu.  
Artikel 9  
De gemeentearbeider(s) die tussenkom(t)(en) in de gebouwen van de politiezone 
blij(ft)(ven) gedekt door de arbeidsongevallenverzekering van de gemeente.  
Artikel 10  
Wat de financiering betreft, wordt een jaarlijks forfaitair bedrag van 5.200 euro 
door de politiezone aan de gemeente betaald.  
Dit forfaitaire bedrag dekt de kosten voor het terugroepen van zijn personeel, de 
arbeid tijdens tussenkomsten en ook alle uitgaven voor materiaal voor eerste 
tussenkomsten.  
Eventuele oproepen aan externe firma's of aankopen van speciaal materiaal dat 
nuttig is bij het optreden in noodgevallen, worden aan de politiezone gefactureerd.  
Een jaarlijkse factuur zal door de gemeente naar de politiezone worden gestuurd 
op het volgende adres  
Politiezone Brussel-West  
Dienst Financiën  
Veiligheidsstraat 4  
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1081 Koekelberg  
zpz.bruwest.finances@police.belgium.eu  
In afwijking van het vorige lid zal de eerste factuur betrekking hebben op de 
periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 en zal het bedrag 
derhalve € 1.300 bedragen. 
 
VOOR DE GEMEENTE,  
De wnd. Gemeentesecretaris           De burgemeester  
Gilbert HILDGEN     Catherine MOUREAUX  
VOOR DE POLITIEZONE,  
De Korpschef              De burgemeester-voorzit(s)ter  
Eerste KC Luc YSEBAERT .......................................................... 
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