Afdeling Lier-Koningshooikt

Lier, 10 februari 2021

SCHRIFTELIJKE VRAAG AAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Betreft: fysiek en verbaal geweld tegen politie (bis)

Geachte,

In navolging van mijn schriftelijke vraag van 8 oktober 2020 en het antwoord erop i.v.m. fysiek en
verbaal geweld tegen politieagenten in Lier had ik op dezelfde vragen ook graag een antwoord gekregen
voor het jaar 2020:

-

Hoeveel PV’s voor geweld tegen politie werden er in 2020 in onze stad opgesteld ? Graag de
cijfers onderverdeeld in verbaal geweld en fysiek geweld.
Werden er in 2020 agenten arbeidsongeschikt verklaard omwille van geweld tegen hen? Zo ja,
hoeveel en wat was/is de termijn van die arbeidsongeschiktheid?
Hoeveel agenten maakten in 2020 gebruik van de mogelijkheid van begeleiding (i.v.m. geweld
tegen politieagenten) door de arbeidsgeneeskundige dienst (IDEWE) en/of het stressteam van
de federale politie?

Hoogachtend.
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Schriftelijke vraag: Fysiek en verbaal geweld tegen politie (bis)
Geachte heer Verhoeven,
In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen:
-

Hoeveel PV’s voor geweld tegen politie werden er in 2020 in onze stad opgesteld? Graag de cijfers onderverdeeld
in verbaal geweld en fysiek geweld.

In 2020 werden er 31 processen-verbaal opgesteld. In 11 gevallen ging het om verbaal geweld (bedreigingen, smaad), in
20 gevallen om fysiek geweld (slagen, weerspannigheid).
-

Werden er in 2020 agenten arbeidsongeschikt verklaard omwille van geweld tegen hen? Zo ja, hoeveel en wat
was/is de termijn van die arbeidsongeschiktheid?

Er werden in 2020 in totaal 16 medewerkers arbeidsongeschikt verklaard als gevolg van geweld/agressie tegen hen en dit
zorgde voor een totaal van 226 dagen arbeidsongeschiktheid voor de in 2020 voorgevallen feiten.
-

Hoeveel agenten maakten in 2020 gebruik van de mogelijkheid van begeleiding (i.v.m. geweld tegen politieagenten)
door de arbeidsgeneeskundige dienst (IDEWE) en/of het stressteam van de federale politie?

In 2020 werd er in dit kader door geen enkele medewerker gebruik gemaakt van het aanbod voor aanvullende
begeleidingsmogelijkheden.
Hopende u correct geïnformeerd te hebben,
Met vriendelijke groeten
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