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De Civiele Bescherming
De Civiele Bescherming helpt de bevolking bij kleine en grote rampen. Ze biedt versterking 
aan hulpdiensten met zwaar en gespecialiseerd materieel. De Civiele Bescherming telt 600 
beroepsleden en evenveel kernvrijwilligers die 24 uur op 24, 365 dagen per jaar beschikbaar zijn. 
Zij werken in zes operationele eenheden die verspreid liggen over het Belgische grondgebied. 
De autoriteiten (Burgemeesters, Gouverneurs, Minister van Binnenlandse Zaken) kunnen 
er een beroep op doen, net zoals de Algemene Directie Civiele Veiligheid (van dewelke de 
eenheden afhangen), de hulpverleningszones, de federale politie, en de 112-operatoren, door 
de wachtofficier te contacteren van de eenheid die geografisch bevoegd is.

Haar opdrachten zijn de versterking van de eerste lijn en het uitvoeren van taken die meer 
gespecialiseerde technieken vereisen. Ze voert jaarlijks gemiddeld 4.000 interventies uit en 
beschikt daarvoor over bijna 670 voertuigen.

Men kan een beroep doen op de eenheden van de Civiele Bescherming, 
• ofwel automatisch via de 112,
• ofwel bij het afkondigen van een nood- en interventieplan, 
• of volgens een bijzondere conventie, 
• of op aanvraag. 

Deze middelen kunnen ook preventief worden aangevraagd.

• 1ste operationele eenheid van Liedekerke: 
 Kapellebaan 30 - 1770 Liedekerke ......................................................................... Tel.: 053/66.67.95

• 2de operationele eenheid van Libramont:
Caserne Prince Laurent, 19A, rue Fleurie - 6800 Libramont .................................. Tel.: 061/53.14.31

• 3de operationele eenheid van Ghlin:
Chemin Bouteiller, 1 - 7011 Ghlin ........................................................................... Tel.: 065/35.43.00

• 4de operationele eenheid van Jabbeke: 
Stationsstraat 61 - 8490 Jabbeke ........................................................................... Tel.: 050/81.58.41

• 5de operationele eenheid van Crisnée: 
Rue Vincent Bonnechère, 30 - 4367 Crisnée ......................................................... Tel.: 04/257.66.00

• 6de operationele eenheid van Brasschaat: 
Miksebeekstraat 153 - 2930 Brasschaat ................................................................ Tel.: 03/653.24.22

Contactgegevens van de operationele eenheden
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Deze catalogus heeft als doel een coherent en globaal overzicht te geven van de 
interventiecapaciteiten van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming.

Hij geeft de bestaande situatie weer op de datum van publicatie. De laatste versie van de 
catalogus van de interventiemodules kan  eveneens geraadpleegd worden op de website  
www.civielebescherming.be.

De interventiemodules zijn ingedeeld volgens thema, in functie van de belangrijkste 
interventiecategorieën (bv. CBRN, technische ondersteuning, ...), in de vorm van beschrijvende 
fiches.

Ze zijn ontwikkeld in functie van de noden op het terrein en in lijn met de ontwikkeling van 
internationale standaarden ter zake, in het bijzonder in het kader van het Europees Mechanisme 
voor Civiele Bescherming.

Vanuit een klantgerichte aanpak is de nadruk gelegd op operationele informatie over de capaciteit 
van de interventieteams met het oog op het verschaffen van een kwaliteitsvolle dienstverlening 
aan de betrokken partners, die beantwoordt aan de noden en vereisten van het terrein.

De catalogus van de interventiemodules
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Samenstelling van de module:
Personeel: 
1 / 1 / 6 (2 /wagen)

Voertuigen: 

4 voertuigen

1 container hydraulische pomp.• 

1 container met hulpstukken of logistieke wagen.• 

2 containers slangenwagen of vrachtwagen (slangen 110, 150, 200) en verschillende stukken voor de • 
opstelling.

Uitvoeringstijd:
Wanneer de container op de grond in werkpositie staat: 15 minuten.

Opstelling van de lijnen: 4 km/u.

Huidige locatie:

Eenheden          Water 1        Water 2        Water 3

Liedekerke   1  2
Brasschaat   3   2  1
Jabbeke   2  1
Ghlin    2  1
Crisnée    3  1
Libramont   1  1

16

Capaciteit van de module:
Waterbevoorrading op een afstand van maximum 1,5 km vanaf een pomp van 12 bar / 24.000 l geplaatst 
op het waterpunt.

Bluswater 3:  watertransport met hoog debiet via 
slangen vanuit een waterpunt over 
maximum 1,5 km

Ontplooiing:
Plaatsing van een container op de grond.

Opstellen van een hoofdlijn.

Beperkingen:
Genoeg watervolume (groot debiet: rivier of meer, …).• 

Manoeuvreerzone breed genoeg voor de container (7 x 25 m).• 

Harde en stabiele ondergrond.• 

Maximale afstand tussen container en water: 25 m.• 

Maximale opvoerhoogte: 15 m.• 

Hoe deze catalogus gebruiken? 

Titel 
De interventiemodule of de opdracht volgens de 
internationale nomenclatuur. 

Capaciteit van de 
module
Technische 
omschrijving

Ontplooiing
De samenstelling van de module en de opstelling 
ter plaatse.

De beperkingen beschrijven de voorwaarden voor 
een optimale opstelling (bijv. manoeuvreerruimte, 
inzet van andere diensten) 

Huidige locatie
Het aantal modules waarover iedere operationele 
eenheid van de Civiele Bescherming beschikt.

Voor de handigheid: in geval van meerdere 
modules van hetzelfde type vermeldt de fiche ook 
de beschikbaarheid van de andere gelijkaardige 
modules.  

Uitvoeringstijd
De tijd nodig voor het opzetten van de module. 
Deze tijd is gebaseerd op de ideale situatie, 
wanneer alle voorwaarden tot optimale 
ontplooiing zijn vervuld. 

De uitvoeringstijd houdt geen rekening met de 
aanrijtijd. 

Voorbeeld van een standaard samenstelling 
De samenstelling van een module op het vlak van 
bemanning en materieel 

Personeel: officieren / onderofficieren / agenten.
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Interventiemodules

Versterking brand ______________________________________________________________11
Bluswater 1: zware buffer en noria _____________________________________________________ 12

Bluswater 2: watertransport over een lange afstand via slangen vanuit een waterpunt __________ 14

Bluswater 3: watertransport met hoog debiet via slangen vanuit een waterpunt  
over maximum 1,5 km _______________________________________________________________ 16

Zware bluswerken 1: bluskanon met een maximale capaciteit van 5.000 l/min_________________ 18

Zware bluswerken 2: bluskanon met een maximale capaciteit van 22.000 l/min _______________ 20

Zware bluswerken 3: zwaar bluswerk met vernevelde waterstraal vanuit de Turbojet ___________ 22

Voorraad blusschuim: 5.000 liter ______________________________________________________ 24

Blusschuimproductie: van 7.000 l tot 22.000 l/min vanuit een kanon ________________________ 26

Eerste uitruk: brand en redden van personen uit voertuigen _______________________________ 28

CBRN ___________________________________________________________________________31
CBRN 1: detectie en identificatie ______________________________________________________ 32

CBRN 2: meten met meetportieken ____________________________________________________ 34

CBRN 3: afdichting en neutralisatie ____________________________________________________ 36

CBRN 4: transport __________________________________________________________________ 38

CBRN 5: laboratorium voor analyses ___________________________________________________ 40

Deconta 1: 1 tot 20 pers. _____________________________________________________________ 44

Deconta 2: 20 tot 100 pers. (en meer)__________________________________________________ 46

Deconta 3: voertuigen _______________________________________________________________ 48

Biologische interventie ______________________________________________________________ 50

Technische ondersteuning _____________________________________________________ 53
Pompen 1: pompen water en vloeibare modder __________________________________________ 54

Pompen 2: pompen vervuild water / lage druk___________________________________________ 56

Pompen 3: pompen vervuild water met hoog debiet / middelmatige druk ____________________ 58

Pompen 4: pompen vervuild water met zeer hoog debiet / lage druk ________________________ 60

Afdamming ________________________________________________________________________ 62

Pollutiebestrijding 1: maritiem ________________________________________________________ 64

Pollutiebestrijding 2: binnenwater _____________________________________________________ 66

Pollutiebestrijding 3: koolwaterstoffen _________________________________________________ 68

Pollutiebestrijding 4: vrijmaking openbare plaatsen _______________________________________ 70

Speleo ____________________________________________________________________________ 72
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RED (Redding en werken in gevaarlijke omstandigheden) __________________________________ 74

Redder-Berger (USAR Medium) _______________________________________________________ 76

Redder-Berger (USAR Heavy) _________________________________________________________ 78

Zware ontzetting ___________________________________________________________________ 80

Stutten ___________________________________________________________________________ 82

Afdekking _________________________________________________________________________ 84

Logistieke ondersteuning ______________________________________________________ 87
Beveiliging van interventies op de openbare weg ________________________________________ 88

Coördinatie - Telecom _______________________________________________________________ 90

Drinkwater ________________________________________________________________________ 92 

Perslucht 1 en 2 ____________________________________________________________________ 94

Verlichting ________________________________________________________________________ 96

Elektriciteit ________________________________________________________________________ 98

Ondersteuning aan de federale politie __________________________________________ 101
Ondersteuning DVI ________________________________________________________________ 102

Opsporing van vermiste personen in natuurlijk milieu (1) _________________________________ 104

Opsporing van vermiste personen in natuurlijk milieu (2) _________________________________ 106

Opsporing van vermiste personen of objecten onder water _______________________________ 108

Beveiliging verdachte pakjes ________________________________________________________ 110

LIT (Labs Intervention Team): ontmanteling drugslab _____________________________________ 112

Internationale hulpverlening __________________________________________________115
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Bluswater 1: zware buffer en noria _______________________________________________________ 12

Bluswater 2: watertransport over een lange afstand via slangen vanuit een waterpunt ____________ 14

Bluswater 3: watertransport met hoog debiet via slangen vanuit een waterpunt  
over maximum 1,5 km _________________________________________________________________ 16

Zware bluswerken 1: bluskanon met een maximale capaciteit van 5.000 l/min ___________________ 18

Zware bluswerken 2: bluskanon met een maximale capaciteit van 22.000 l/min __________________ 20

Zware bluswerken 3: zwaar bluswerk met vernevelde waterstraal vanuit de Turbojet _____________ 22

Voorraad blusschuim: 5.000 liter ________________________________________________________ 24

Blusschuimproductie: van 7.000 l tot 22.000 l/min vanuit een kanon __________________________ 26

Eerste uitruk: brand en ontzetting van personen uit voertuigen _______________________________ 28

VERSTERKING BRAND

Modules ter versterking van de brandweerkorpsen en hulpverleningszones bij grote branden. 
Deze modules zijn op aanvraag onmiddellijk inzetbaar.
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Capaciteit van de module:
• Noria: tankwagen(s) van 8.000 tot 14.000 liter.

• Een buffer voorzien van een waterreserve van 20.000 tot 40.000 liter om de continuïteit van de 
waterbevoorrading te garanderen tijdens noria.

Opmerking: 
De capaciteit kan worden verhoogd door het verdubbelen van de modules (zie locatie).

Bluswater 1: zware buffer en noria

Ontplooiing:
Twee standaardmogelijkheden:

• Heen en weer rijden van tankwagens (noria).

•  Buffertank gevoed door heen en weer rijden tankwagens Civiele Bescherming en brandweer.

Plaatsing volgens de richtlijnen van de officier of onderofficier met mogelijkheid tot snelle vrijmaking 
indien nodig.

Beperkingen voor de buffertanks: 
Manoeuvreerzone voor de plaatsing van zware tankwagens (maximale lengte: 18 m).

Info:
Berijdbare zone om een oplegger van meer dan 32 ton te ontvangen.

Voor de noria: lokalisatie van de vulopening.

Bijzondere noden:
De territoriaal bevoegde waterdistributiemaatschappijen verwittigen.
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel: 
01 / 0 / 2  (2 /vrachtwagen)

Voertuigen: 

Tankwagen(s): 8.000 tot 28.000 liter.

Huidige locatie:

Eenheden          Water 1        Water 2        Water 3

Liedekerke   1  2
Brasschaat   5   3  1
Jabbeke   2  1
Ghlin    2  1
Crisnée    3  1
Libramont   2  1

Uitvoeringstijd:
Operationeel vanaf positionering.

1 Eventueel versterkt door een officier of onderofficier, naargelang de situatie.
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Capaciteit van de module:
Waterbevoorrading vanuit een waterpunt met een pomp van 10.000 l/min - 10 bar.

Bluswater 2:  watertransport over een lange afstand 
via slangen vanuit een waterpunt

Ontplooiing:
Plaatsing van een container op de grond vlakbij een waterpunt.

Opstelling van hoofdvoedingslijn (110/150/200).

Indien nodig, opstelling van stuwpompen (topografie van het terrein).

Beperkingen:
• Genoeg watervolume (groot debiet: rivier of meer, …).

• Manoeuvreerzone breed genoeg voor de container (7 x 25 m).

• Harde en stabiele ondergrond.

• Maximale hellingsgraad 15°.

Info: 
• Maximale afstand tussen container en water.

• Maximale hoogte van het water.

• Afstand tussen waterpunt en de bevoorradingsplaats.
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel: 
1 / 1 / 4 tot 6 (2 /vrachtwagen)

Voertuigen: 
Basis: 2 voertuigen.

• Motorpomp 10.000 l/min - 10 bar.

• Container slangenwagen of vrachtwagen (slangen 110, 150, 200) en verschillende stukken voor de 
opstelling.

Uitvoeringstijd:
• Wanneer de container op de grond in werkpositie staat: 30 minuten.

• Opstelling van de lijnen: 4 km/u.

Huidige locatie:

Eenheden          Water 1        Water 2        Water 3

Liedekerke   1  2
Brasschaat   5   3  1
Jabbeke   2  1
Ghlin    2  1
Crisnée    3  1
Libramont   2  1
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Capaciteit van de module:
Waterbevoorrading op een afstand van maximum 1,5 km vanaf een pomp van 24.000 l/min - 12 bar 
geplaatst op het waterpunt.

Bluswater 3:  watertransport met hoog debiet via 
slangen vanuit een waterpunt over 
maximum 1,5 km

Ontplooiing:
Plaatsing van een container op de grond.

Opstellen van een voedingslijn.

Beperkingen:
• Genoeg watervolume (groot debiet: rivier of meer, …).

• Manoeuvreerzone breed genoeg voor de container (7 x 25 m).

• Harde en stabiele ondergrond.

• Maximale afstand tussen container en water: 25 m.

• Maximale opvoerhoogte: 15 m.
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel: 
1 / 1 / 6 (2 /wagen)

Voertuigen: 

4 voertuigen:

• 1 container hydraulische pomp.

• 1 container met hulpstukken of logistieke wagen.

• 2 containers slangenwagen of vrachtwagen (slangen 110, 150, 200) en verschillende stukken voor de 
opstelling.

Uitvoeringstijd:
• Wanneer de container op de grond in werkpositie staat: 15 minuten.

• Opstelling van de lijnen: 4 km/u.

Huidige locatie:

Eenheden          Water 1        Water 2        Water 3

Liedekerke   1  2
Brasschaat   5   3  1
Jabbeke   2  1
Ghlin    2  1
Crisnée    3  1
Libramont   2  1
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Capaciteit van de module:
Zware blussing met een bluskanon met een debiet van 5.000 l/min.

Zware bluswerken 1:  bluskanon met een maximale 
 capaciteit van 5.000 l/min

Ontplooiing:
Plaatsing van een container op de grond. 

Indien nodig:

• Zetten van een simpele lijn over een lange afstand.

• Opstelling van stuwpompen (topografie van het terrein). 

Beperkingen:
• Genoeg watervolume (groot debiet: rivier of meer, …).

• Manoeuvreerzone breed genoeg voor de container (7 x 25 m).

• Harde en stabiele ondergrond.

• Maximale hellingsgraad 15°.

Info: 
• Maximale afstand tussen container en water.

• Maximale hoogte van het water.

• Afstand tussen het waterpunt en de positie van het bluskanon.
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel:
1 / 1 / 4 tot 6  (2 /vrachtwagen)

Voertuigen: 

Basis: 2 voertuigen.

• Container motorpomp 10.000 l/min - 10 bar.

•  Container slangenwagen of vrachtwagen (slangen 110, 150, 200) en verschillende stukken voor de 
opstelling.

• Bluskanon 5.000 l/min.

Uitvoeringstijd:
• Positionering hydraulische pomp (15 minuten) + zetten van lijnen: volgens lengte/terrein, …

• Positionering extra zware motorpomp of extra zware autopomp + zetten van lijnen: volgens lengte/
terrein, …

Huidige locatie:

Eenheden         Zwaar 1  Zwaar 2 Zwaar 3

Liedekerke 1
Brasschaat  1 1
Jabbeke 1
Ghlin 2
Crisnée 1
Libramont 1
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Capaciteit van de module:
Zwaar bluswerk met behulp van een bluskanon met een debiet van 7.000 l tot 22.000 l/min (maximale 
afstand van 1,5 km).

Maximale worplengte tot 150 m.

Opmerking: 
Dit type installatie kan alleen in werking gesteld worden voor langdurige werken en in bijzondere 
omstandigheden.

Zware bluswerken 2:  bluskanon met een maximale 
  capaciteit van 22.000 l/min

Ontplooiing:
Opstellen van een voedingslijn.

Beperkingen:
• Genoeg watervolume (groot debiet: rivier of meer, …).

• Manoeuvreerzone breed genoeg voor de container (7 x 25 m).

• Harde en stabiele ondergrond.

• Maximale afstand tussen container en water:  25 m.

• Maximale opvoerhoogte: 15 m.
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Super kanon.

Personeel:
1 / 1 / 7 (2 /vrachtwagen, waaronder 1 onderofficier)

Voertuigen: 
4 voertuigen:

• 1 container hydraulische pomp.

• 1 container met hulpstukken of logistieke wagen.

• 2 containers slangenwagen of vrachtwagen (slangen 110, 150, 200) en verschillende stukken voor de 
opstelling.

• Bluskanon 22.000 l/min.

Uitvoeringstijd:
• Positionering van de hydraulische pomp (15 minuten) + zetten van lijnen: volgens lengte/terrein, …

• Positionering van de extra zware motorpomp of extra zware autopomp + zetten van lijnen: volgens 
lengte/terrein, ...

Huidige locatie:

Eenheden         Zwaar 1  Zwaar 2 Zwaar 3

Liedekerke 1
Brasschaat  1 1
Jabbeke 1
Ghlin 2
Crisnée 1
Libramont 1
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Zware bluswerken 3:  zwaar bluswerk met vernevelde 
waterstraal vanuit de Turbojet

• 

Capaciteit van de module:
Verneveling van water 8.000 l/min, over een gemiddelde afstand van 100 m.

Ontplooiing:

Beperkingen:
Voor de bevoorrading aan het waterpunt:

• Genoeg watervolume (groot debiet: rivier of meer, …).

• Manoeuvreerzone breed genoeg (7 X 25m).

• Harde en stabiele ondergrond.

• Maximale helling van 15°.

Voor de positionering van de Turbojet:

• Manoeuvreerzone.

• Stabiele en harde ondergrond.

Info:
• Opvoerhoogte.

• Maximale afstand tussen de container en het waterpunt.

• Afstand tussen de container en de Turbojet.

Noodzakelijke aanvulling: 
• Kerosinereserve.
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel:
1 / 1 / 7 (2 /vrachtwagen, waaronder 1 onderofficier)

Voertuigen: 

• 1 motorpomp (10.000 l/min - 10 bar).

• 1 slangen container HRU.

• 1 haakliftvoertuig met kerosine voor de Turbojet.

• Container generator met dompelpompen 12.000 l/min.

Uitvoeringstijd:
Eens de container in werkpositie is: 30 minuten. 

Huidige locatie:

Eenheden         Zwaar 1  Zwaar 2 Zwaar 3

Liedekerke 1
Brasschaat  1 1
Jabbeke 1
Ghlin 2
Crisnée 1
Libramont 1
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Capaciteit van de module:
Bevoorrading van (AFFF) blusschuim tot 5.000 l.

Opmerking:

Libramont : 1.000 liter extra van Klasse A (vaste stoffen)

Voorraad blusschuim: 5.000 liter

Ontplooiing:
Geconditioneerd in vaten van 200 l / 1.000 l.

Container.
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel: 
0 / 0 / 2  

Voertuigen: 
• 1 schuimvoertuig of schuimreserve (vaten, citernes, …).

• Reserve in kazerne: minimum 5.000 l van polyvalent schuimvormend middel.

Uitvoeringstijd:
Tijd voor het opzetten van de schuimcontainer of van de vaten.

Huidige locatie:

Eenheden Voorraad blusschuim

Liedekerke   1
Brasschaat   1 
Jabbeke   1
Ghlin    1
Crisnée    1
Libramont   1
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Capaciteit van de module:
• Bevoorrading met blusschuim van 7.000 l tot 22.000 l/min voor mengers.

• Voorraad blusschuim van 44.000 liter.

Blusschuimproductie: van 7.000 l tot 22.000 l/min 
vanuit een kanon

Ontplooiing:

Beperkingen: (idem zware bluswerken 2)

• Genoeg watervolume (groot debiet rivier of meer, …).

• Manoeuvreerzone breed genoeg voor de container (7 x 25 m).

• Harde en stabiele ondergrond.

• Maximale afstand tussen container en water: 25 m.

• Maximale hoogte van het water: 15 m.

Andere benodigdheden «terrein»:
Plaatsen van een haakarmvoertuig en zijn container op de grond, plaats beschikbaar voor 
waterbevoorrading.

Noodzakelijke aanvulling:
Verplichte combinatie met de module zware bluswerken 2.
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel: 
0 / 1 / 2  

Voertuigen: 
• 2 opleggers.

• Eventueel 1 bluskanon op aanhangwagen.

Huidige locatie:

Eenheden                     Schuimproductie

Liedekerke
Brasschaat   1
Jabbeke
Ghlin
Crisnée
Libramont

Uitvoeringstijd:
• Opzetten van de schuimcontainer: 5 minuten.

• Opstellen van de slangen in functie van de situatie op het terrein.
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Capaciteit van de module:
Module eerste, snelle uitruk, voor het blussen van brand en de ontzetting van personen.

Capaciteit inzake blusmiddelen:
• 3.500 l/min op 10 bar.

•  250 l/min op 40 bar.

Eerste uitruk: brand en ontzetting van  
personen uit voertuigen

Ontplooiing:

Beperkingen:
• Aansluiting hydranten.

• Voldoende plaats.
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel: 
01 / 1 / 5  

Voertuigen: 
Basis:

•  1 autopomp.

•  1 commandowagen.

Extra:

•  1 snelle ontzettingswagen (indien autopomp geen multifunctionele pomp is).

•  1 tankwagen.

•  Eventueel signalisatievoertuig.

1 Indien nodig wordt 1 officier meegestuurd.

Huidige locatie:

Eenheden Eerste uitruk

Liedekerke 1
Brasschaat
Jabbeke
Ghlin
Crisnée 1
Libramont

Uitvoeringstijd:
•  Vertrek: binnen de 2 minuten.

•  Ter plaatse: binnen de 16 minuten.
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CBRN 1: detectie en identificatie  ________________________________________________________ 32

CBRN 2: meten met meetportieken  _____________________________________________________ 34

CBRN 3: afdichting en neutralisatie  _____________________________________________________ 36

CBRN 4: transport  ___________________________________________________________________ 38

CBRN 5: laboratorium voor analyses  ____________________________________________________ 40

Deconta 1: 1 tot 20 pers. _______________________________________________________________ 44

Deconta 2: 20 tot 100 pers. (en meer)  ___________________________________________________ 46

Deconta 3: voertuigen  ________________________________________________________________ 48

Biologische interventie  ________________________________________________________________ 50

CBRN

Modules inzetbaar bij industriële, weg- of andere ongevallen met chemische, biologische, 
radiologische of nucleaire gevaarlijke stoffen.
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CBRN 1: detectie en identificatie

Capaciteit van de module:
Het betreft een module die dient voor de detectie, de identificatie, het meten en het nemen van stalen 
bij CBRN interventies.

Opmerking:
De modules CBRN 1, 2, 3 en 4 vullen elkaar aan bij opschaling.

Details van de capaciteiten:
• Radiologisch en nucleair:

Detectie en meting van de stralingen. 

Detectie van de besmetting van oppervlakten.

• Biologisch: 
Detectie van vaste of vloeibare biologische agentia > 10 % CC.

• Chemisch:
Detectie van gas in de lucht.

Detectie en identificatie van vaste stoffen en vloeistoffen > 10% CC.

Nemen van stalen.
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel: 
0 / 1 / 2 bij start.

0 / 0 / 2 voor iedere extra meetploeg.

Gespecialiseerde apparatuur: 

Spectrometers, IR, reactieve buisjes, explosiemeters en beschermingsmiddelen.

Uitvoeringstijd:
Voorbereiding van de voertuigen: minimum 10 minuten, afhankelijk van het beschermingsniveau van de 
intervenanten.

Huidige locatie:

Eenheden  CBRN 1  CBRN 2  CBRN 3  CBRN 4  CBRN 5

Liedekerke 2 2 1 21.000 l
Brasschaat   1 12.000 l
Jabbeke 2  1 9.000 l
Ghlin 2  1 9.000 l 1
Crisnée 2 2 1 9.000 l
Libramont 2  1  1



34

CBRN 2: meten met meetportieken

Capaciteit van de module:
Het detecteren en meten van radiologische besmetting op personen en/of voertuigen. 

Karakteristieken meetportiek: 
• Snelle meting op radioactieve besmetting van personen en/of voertuigen.

• Snelle uitlezing en bewaren meetgegevens via meetcomputer.

Capaciteit: 
• 40 personen/uur.

• 30 voertuigen/uur, dit telkens per portiek.

Details van de capaciteiten:

Radiologisch en nucleair:
• Detectie en meting van de stralingen. 

• Detectie van de besmetting van oppervlakten.

Opmerking:
De modules CBRN 1, 2, 3 en 4 vullen elkaar aan bij opschaling.

Ontplooiing:

Beperkingen:
• Vlakke en harde ondergrond.

• Minimale oppervlakte van 20 m x 10 m.

• Buiten besmette zone.
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel: 
01 / 1 / 5 

Voertuigen: 
• 1 voertuig meetportieken (personen en/of voertuigen). 

• 1 voertuig logistiek (collectieve en individuele bescherming). 

Uitvoeringstijd:
Voorbereiding van de voertuigen: 60 minuten, afhankelijk van het beschermingsniveau van 
intervenanten.

Huidige locatie:

Eenheden  CBRN 1  CBRN 2  CBRN 3  CBRN 4  CBRN 5

Liedekerke 2 2 1 21.000 l
Brasschaat   1 12.000 l
Jabbeke 2  1 9.000 l
Ghlin 2  1 9.000 l 1
Crisnée 2 2 1 9.000 l
Libramont 2  1  1

1 Indien nodig wordt 1 officier meegestuurd.
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CBRN 3: afdichting en neutralisatie

Capaciteit van de module:
• Chemisch: 

Veilig stellen van de site, afdichting, neutralisatie, absorptie en afbakening bij lekkage van product.

• Biologisch: 
Opstelling van de federale procedure (bv. processierupsen).

Opmerking:
De modules CBRN 1, 2, 3 en 4 vervolledigen elkaar als de middelen toenemen.

Details van de capaciteiten:

• Radiologisch en nucleair:
Logistieke ondersteuning aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en inzet van 
de meetploeg.

Decontaminatie van het personeel.

• Chemisch:
Afdichting lekkages, neutralisatie, afbakening en absorptie.

Decontaminatie van het personeel.

Ontplooiing:

Beperkingen:
• Plaats genoeg om minimum 3 haakliftvoertuigen te ontladen.

• De conformiteit tussen het type product en het 
ADR weerstandsvermogen van de kuip moet 
gerespecteerd worden.

Bijzondere benodigdheden: 
Verplichting om het FANC te verwittigen als er 
radiologische of nucleaire producten aanwezig zijn.
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel: 
Volgens het type en de omvang van de interventie.

Voertuigen: 
Uitgeruste containers:

• 1 gaspakunit en perslucht.

• Tankwagen.

• Chemisch ongeval unit.

• Meetwagen.

Uitvoeringstijd: 
30 minuten.

Huidige locatie:

Eenheden  CBRN 1  CBRN 2  CBRN 3  CBRN 4  CBRN 5

Liedekerke 2 2 1 21.000 l
Brasschaat   1 12.000 l
Jabbeke 2  1 9.000 l
Ghlin 2  1 9.000 l 1
Crisnée 2 2 1 9.000 l
Libramont 2  1  1
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CBRN 4: transport

Capaciteit van de module:
Meting en identificatie geïntegreerd in de meetcel beheerd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire 
Controle (FANC). 

Transport van stoffen:

• Radiologisch en nucleair:
Logistieke ondersteuning aan het FANC en transport en distributie van kaliumjodide.

• Chemisch:
Overhevelen van producten en transport voor eliminatie (capaciteit: zie tabel locatie).

Ontplooiing:

Beperkingen:
• Voldoende plaats voor een oplegger en 2 containers.

• De conformiteit tussen het type product en het ADR-weerstandsvermogen van de kuip moet 
gerespecteerd worden.
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel:  
0 / 0 / 2

Per vacuümtank: 2 personen.

Voertuigen: 
• 1 oplegger.

• 1 vrachtwagen.

Uitvoeringstijd:
• Voorbereiding van de voertuigen: 10 minuten.

• Opstelling op terrein: 5 minuten.

Huidige locatie:

Eenheden  CBRN 1  CBRN 2 CBRN 3  CBRN 4  CBRN 5

Liedekerke 2 2 1 21.000 l
Brasschaat   1 12.000 l
Jabbeke 2  1 9.000 l
Ghlin 2  1 9.000 l 1
Crisnée 2 2 1 9.000 l
Libramont 2  1  1
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CBRN 5: laboratorium voor analyses

Capaciteit van de module:
Het betreft een module die dient voor de detectie, de identificatie en het nemen van stalen bij een 
nucleaire, bacteriologische of chemische interventie (NBC).

De analyse en het nemen van stalen kunnen niet leiden tot gerechtelijke gevolgen, ze worden informatief 
gerealiseerd in het kader van de interventie. 

Opstelling:
De meest uitgebreide opstelling, interventiestructuur 
van niveau Charlie, zie blz. 42.

a:  Analysezone (rijdend laboratorium).

b:  Stroomgroep.

c:  Ingang « warme » zone.

d:  Uitwisselingszone van het materieel en van 
stalen.

e:  Decontaminatiegang.

b

d

c

e

a

Details van de capaciteiten:

• Radiologisch:
Detectie, identificatie en meting van de stralingen. Gammaspectrometrie.

• Nucleair: 
Detectie, identificatie en meting van de stralingen, uitgezonderd neutronen.

Detectie en meting van een besmetting van grond, lucht, water en oppervlakten.

Controle van de decontaminatie van personen en oppervlakten.

Identificatie van een vaste, vloeibare of gasvormige isotoop.

• Biologisch: 
Detectie van vaste of vloeibare biologische agentia bij meer dan 10 %.

Controle van de doeltreffendheid van de ontsmetting van de oppervlakte

(nemen van vaste, vloeibare of gasvormige stalen).

• Chemisch:
Detectie van gas in de grond en de lucht, detectie van in water opgelost gas.

Meting van gas in de lucht.

Identificatie van gas in grond, water en lucht.

Detectie en identificatie van vaste stoffen en vloeistoffen in grond, water en lucht.

Detectie en meting van vervuiling in water.

Identificatie van vervuiling in water (enkel in bepaalde gevallen).

• Explosief:
Identificatie van een explosieve stof door de ontmijningsdienst.
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Ontplooiingstijd:
• Afbakening van de zone: volgens de grootte van de zone.

• Accessoire: 5 minuten: eerste analyse bij aankomst op het terrein.

Huidige locatie:

Eenheden  CBRN 1  CBRN 2 CBRN 3  CBRN 4  CBRN 5

Liedekerke 2 2 1 21.000 l
Brasschaat   1 12.000 l
Jabbeke 2  1 9.000 l
Ghlin 2  1 9.000 l 11

Crisnée 2 2 1 9.000 l
Libramont 2  1  1

1 Kan op termijn naar een andere eenheid verplaatst worden.

Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel: 
2 tot 6 personen naargelang het niveau, zie blz. 42.

Specialisatie van het personeel: 
1 tot 3 personen die opgeleid zijn inzake analysetechnieken.

Voertuigen: 
Voertuig C.M.A.C. (mobiele cel voor chemische analyse) - alleen te Ghlin.

Gespecialiseerde apparatuur: 
• Voor Ghlin: het C.M.A.C.-voertuig is uitgerust met alle apparatuur.

• Andere eenheden:  de analyseapparatuur, spectrometer, explosiemeter, buisjes, ... voorzien. 

Ook de beschermingspakken en -middelen voorzien. 

• Kan op termijn naar een andere eenheid verplaatst worden.
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Interventieniveaus:
• Alpha: korte analyse van een of twee producten, bv. een vat gevonden langs de kant van de weg. 

• Personeel: 2 agenten waaronder 1 getraind.

• Ingezette structuren: a + b (zie hieronder).

• Afmetingen: 8 x 6 meter.

• Autonome eenheid.

• Uitvoering: 10 minuten.

• Bravo: analyse en nemen van verschillende stalen, bv. kast met chemische producten gevonden in 
een huis.

• Personeel: 4 agenten waaronder 1 getraind.

• Ingezette structuren: a + b + c + d.

• Afmetingen: 10 x 6 meter.

• Autonome eenheid.

• Uitvoering: 15 minuten.

• Charlie: analyse en nemen van stalen in omstandigheden die een decontaminatie « uit principe » 
vraagt van het team dat stalen neemt.

• Personeel: 6 agenten waaronder 3 getraind.

• Ingezette structuren: a + b + c + d + e. 

• Afmetingen: 15 x 10 meter.

• Autonome eenheid.

• Uitvoering: 30 minuten.

• Delta: zelfde omstandigheden als « niveau Charlie », maar het personeel gaat in de 
decontaminatiestructuur van de mobiele cel voor chemische of radiologische interventie.

• Personeel: 6 agenten waaronder 3 getraind.

• Ingezette structuren: a + b + c + d. 

• Afmetingen: 10 x 6 meter.

• 1 decontaminatiemodule nodig.

• Uitvoering: 15 minuten.

b

d

c

e

a
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Deconta 1: 1 tot 20 pers.

Capaciteit van de module:
Het betreft een module die dient voor de decontaminatie van 1 tot 20 interdisciplinaire intervenanten of 
betrokkenen (mobiele en minder mobiele personen) die door een chemisch, radiologisch of biologisch 
product besmet zijn bij een industrieel, verkeers-, spoorweg-, rivier-, lucht- of natuurlijk ongeval of een 
terroristische aanslag.

Ontplooiing: 
Opzetting van een decontaminatiecel.

Beperkingen:

Minimum werkzone: 

• 30 m x 20 m.

• Manoeuvreerzone voor het afzetten van een container.

Noodzakelijke aanvullingen:
Politie: handhaving van de openbare orde.

Medische dienst.
Brandweer: waterbevoorrading voor decontaminatie.
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel:  
1 / 2 / 10

Voertuigen: 
• Container decontaminatie 1. 

• Container decontaminatie 2. 

Uitvoeringstijd:
Wanneer de containers ter plaatse staan: 30 minuten.

Huidige locatie:

Eenheden Deconta 1 Deconta 2 Deconta 3

Liedekerke   1  1  1
Brasschaat
Jabbeke
Ghlin
Crisnée    1  1
Libramont   1
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Deconta 2: 20 tot 100 pers. (en meer)

Capaciteit van de module:
Het betreft een module die dient voor de decontaminatie van meer dan 20 interdisciplinaire intervenanten 
of betrokkenen (mobiele en minder mobiele personen) die door een radiologisch product besmet zijn bij 
een industrieel, verkeers-, spoorweg-, rivier-, lucht- of natuurlijk ongeval of een terroristische aanslag.

Ontplooiing:
Opzetting van een decontaminatiecel (4 tenten) en zo nodig van een portiek voor het meten van de 
radiologische contaminatie.

Beperkingen:
Minimum werkzone: 
70 m x 20m.

Manoeuvreerzone voor het afzetten van de containers.

Vlak terrein.

Noodzakelijke aanvullingen:
Politie: handhaving van de openbare orde.

Medische dienst.
Brandweer: waterbevoorrading voor decontaminatie.
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel:  
2 / 4 / 35 
(turnover nodig wanneer meer dan 100 pers.)

Voertuigen: 
• Decontaminatie container 1.

• Decontaminatie container 2.

• Decontaminatie container 3.

• Decontaminatie container 4.

Uitvoeringstijd:
Eenmaal de containers ter plaatse zijn: 60 minuten.

Huidige locatie:

Eenheden Deconta 1 Deconta 2 Deconta 3

Liedekerke   1  1  1
Brasschaat
Jabbeke
Ghlin
Crisnée    1  1
Libramont   1
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Deconta 3: voertuigen

Capaciteit van de module:
Het betreft een module die dient voor de decontaminatie van 1 tot 12 voertuigen die door een chemisch, 
radiologisch of biologisch product besmet zijn bij een industrieel, verkeers-, spoorweg-, rivier-, lucht- of 
natuurlijk ongeval of een terroristische aanslag.

Ontplooiing: 
Opzetting van een decontaminatiecel.

Beperkingen:

Minimum werkzone: 

Manoeuvreerzone voor het afzetten van twee containers (2 x (30 m x 20 m)).

Noodzakelijke aanvullingen:
Politie: handhaving van de openbare orde.

Medische dienst.
Brandweer: waterbevoorrading voor decontaminatie.
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel:  
1 / 1 / 8 

Voertuigen: 
• Container decontaminatie 1.

• Container logistiek.

• 1 generator.

• 1 watercontainer (tankwagen).

• 1 pick-up met zandzakken.

• 1 NBC.

Gespecialiseerd materiaal:
Uitgeruste containers.

Uitvoeringstijd:
Eenmaal de containers ter plaatse zijn: 30 minuten.

Huidige locatie:

Eenheden Deconta 1 Deconta 2 Deconta 3

Liedekerke   1  1    1
Brasschaat
Jabbeke
Ghlin
Crisnée    1  1
Libramont   1
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Biologische interventie

Capaciteit van de module:
Interventies in het kader van de federale procedures, gecoördineerd met de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

In het kader van de:

• Decontaminatie van het personeel en materieel en afbakenen van een perimeter.
• Terbeschikkingstelling van overheveling- en transportmiddelen voor de vernietiging van biologische 

elementen.
• Terbeschikkingstelling van schone transportmiddelen.

Types interventies:

• Epizootie

• Pandemie

• Processierupsen

• Bacteriën en toxines (Antrax-procedure)

• Transport van biologisch afval

Ontplooiing:
Afhankelijk van de ingezette procedure.
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel: 
Volgens het type en de omvang van de interventie.
0 / 1 / 2

Voertuigen: 
Afhankelijk van de aanvraag:

• Uitgeruste containers.
• Recipiënten, laadbakken.
• Vaten.
• Decontaminatieportiek.
• Branders.

Uitvoeringstijd:
30 minuten.

Huidige locatie:

Eenheden Bio

Liedekerke 1
Brasschaat 1
Jabbeke
Ghlin 1
Crisnée 1
Libramont 1
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Technische ondersteuning

Modules ter ondersteuning tijdens interventies in gevaarlijke omgevingen of situaties. Ze zijn 
inzetbaar wanneer de middelen in de zones ontoereikend zijn.

Pompen 1: pompen water en vloeibare modder ____________________________________________ 54

Pompen 2: pompen vervuild water / lage druk _____________________________________________ 56

Pompen 3: pompen vervuild water met hoog debiet / middelmatige druk ______________________ 58

Pompen 4: pompen vervuild water met zeer hoog debiet / lage druk __________________________ 60

Afdamming __________________________________________________________________________ 62

Pollutiebestrijding 1: maritiem __________________________________________________________ 64

Pollutiebestrijding 2: binnenwater _______________________________________________________ 66

Pollutiebestrijding 3: koolwaterstoffen ___________________________________________________ 68

Pollutiebestrijding 4: vrijmaking openbare plaatsen _________________________________________ 70

Speleo ______________________________________________________________________________ 72

RED (Redding en werken in gevaarlijke omstandigheden) ____________________________________ 74

Redder-Berger (USAR Medium) _________________________________________________________ 76

Redder-Berger (USAR Heavy) ___________________________________________________________ 78

Zware ontzetting _____________________________________________________________________ 80

Stutten _____________________________________________________________________________ 82

Afdekking ___________________________________________________________________________ 84
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Pompen 1: pompen water en vloeibare modder

Capaciteit van de module:
Pompen van water of vloeibare modder met slijkpompen van een nominaal debiet van 3.000 l tot  
9.000 l/min.

Ontplooiing:
De interventie verloopt volgens een chronologie (weg, huizen, hoge en lage punten, …).

Beperkingen:
• Voldoende manoeuvreerzone voor het opzetten van de aanhangwagen met dubbele as (maximale 

lengte 18 m).

• De zuighoogte is beperkt afhankelijk van de dikte van de vloeistof.

• Maximale opvoerhoogte: 5 m.
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel:  
0 / 1 / 2 + 0 / 0 / 2 per bijkomende pomp.

Voertuigen:

Container en/of aanhangwagen met slijkpomp.

Uitvoeringstijd:
Operationeel 10 minuten nadat ze geplaatst is.

Huidige locatie:

Eenheden        Pompen 1      Pompen 2       Pompen 3          Pompen 4 

Liedekerke   4  4
Brasschaat   2  5  2               1
Jabbeke   3  1
Ghlin    2  2
Crisnée    3  2  1
Libramont   3  1
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Pompen 2: pompen vervuild water / lage druk 

Capaciteit van de module:
Pompen van vervuild water met elektropompen met een nominale capaciteit van 6.000 l/min,  
10.000 l/min of 12.000 l/min.

Ontplooiing:

Beperkingen:
• Maximale afstand tussen de container met elektropomp en het water: 6 m.

• Maximale hoogte: 10 m.

• Voldoende manoeuvreerzone voor het plaatsen van de container bij het water.
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel:  
0 / 1 / 2  +  0 / 0 / 2 per bijkomende pomp.

Voertuigen:
Generatoren met dompelpompen.

Uitvoeringstijd:
• Eens de container op de grond is geplaatst: 10 minuten. 

• Uitleggen van slangen.

Huidige locatie:

Eenheden        Pompen 1      Pompen 2       Pompen 3          Pompen 4 

Liedekerke   4  4
Brasschaat   2  5  2               1
Jabbeke   3  1
Ghlin    2  2
Crisnée    3  2  1
Libramont   3  1
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Capaciteit van de module:
Pompen van licht vervuild water met hydraulische pompen van een nominaal vermogen van 2 x  
12.000 l/min.

De interventie verloopt volgens een chronologie (weg, huizen, hoge en lage punten, …).

Opmerking: 
Enkel te gebruiken bij niet te vervuild water.

Ontplooiing:

Beperkingen:
Functioneel gootsysteem.

Pompen 3:  pompen vervuild water met hoog debiet / 
middelmatige druk
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel:  

0 / 1 / 4   Hydraulisch pompsysteem    Pomp

     Toebehoren

     Slangen

0 / 1 / 2    extra zware motorpomp 10.000 l    1 voertuig

Voertuigen:
• Transport container vrachtwagen met Kuiken of extra zware motorpomp.

• Slangencontainer.

Uitvoeringstijd:
• Positionering: 20 minuten. 

• Uitleggen van slangen.

Huidige locatie:

Eenheden        Pompen 1      Pompen 2       Pompen 3          Pompen 4 

Liedekerke   4  4
Brasschaat   2  5  2               1
Jabbeke   3  1
Ghlin    2  2
Crisnée    3  2  1
Libramont   3  1
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Capaciteit van de module:
Pompen van vervuild water met een pomp met een nominale capaciteit van 15.000 l/min tot  
66.000 l/min. 

Ontplooiing:

Beperkingen:
Maximale opvoerhoogte: 10 m.

Pompen 4: pompen vervuild water met zeer hoog 
debiet / lage druk
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel:  
1 / 1 / 10

Voertuigen:
• 1 pomp.

• 1 kraanwagen.

• 1 buizencontainer.

• 1 commandovoertuig.

Uitvoeringstijd:
• Installatie van de pompen: 120 - 180 minuten. 

• Uitleggen van slangen.

Huidige locatie:

Eenheden        Pompen 1      Pompen 2       Pompen 3        Pompen 4 

Liedekerke   4  4
Brasschaat   2  5  2              1 
Jabbeke   3  1
Ghlin    2  2
Crisnée    3  2  1
Libramont   3  1
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Afdamming

Capaciteit van de module:
Maken of versterken van dammen tijdens overstromingen, met behulp van zandzakken en/of big bags.

Gemiddelde productie:
180 zakken / uur / machine.

Ontplooiing:
Stabiele bodem onder de container.

Beperkingen:
• Er is een compactlader op wielen nodig om de container en zandzakmachine op te zetten.

• Indien verplaatsing naar de plaats van de interventie, de levering van zand voorzien.

Bijkomend materieel:
Transportcontainer voor zand en zakken.
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Uitvoeringstijd:
• Installeren zandzakmachine: 15 minuten.

• Opzetten laadschop: 5 minuten.

Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel:  
0 / 1 / 3

Voertuigen:
• Transportcontainer.

• Zandzakvulmachine.

• Compactlader op wielen.

• Laadschop met groot vermogen en/of bulldozer.

Huidige locatie:

Eenheden      Afdamming

Liedekerke   2
Brasschaat   2
Jabbeke   1
Ghlin    2
Crisnée    1
Libramont   1
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Pollutiebestrijding 1: maritiem

Capaciteit van de module:
Deze module is bestemd om zee- of zeehavenpollutie te bestrijden.

Ontplooiing:
Barrage: 
• 1 kit van 300 m lang en 1,5 m hoog (hoge zee).

• 1 kit van 500 m lang en 1,1 m hoog (kustwater).

• 1 kit van 2.000 m lang en 0,75 m hoog (kustwater).

• 1 kit van 1.000 m lang en 0,55 m hoog (kustwater).

Skimmers: 
• 1 skimmer met een debiet van 100 m³ /u (hoge zee en kustwater).

• 1 skimmer met een debiet van 50 m³ /u (hoge zee en kustwater).

• 1 skimmer met een debiet van 40 m³ /u (hoge zee en kustwater).

• 4 skimmers met een debiet van 20 m³ /u (kustwater).

• 2 skimmers met een debiet van 10 m³ /u (kustwater).

Tankwagens voor recuperatie:
• 2 drijvende tanks van 100 m³ (hoge zee en kustwater).

• 2 drijvende tanks van 50 m³ (hoge zee en kustwater).

Dispergeermiddel:
• 4 dispositieven voor dispergeermiddel (hoge zee).

• 10 ton dispergeermiddel (voor zee).

Schoonmaken van stranden:
Verschillend materiaal en gereedschap.

Noodzakelijke aanvulling:
Varend personeel indien op volle zee.

© www.bosilo.net
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel: 
1 / 2 / 4 - 20

Specialisatie personeel: 
Plaatsing en gebruik van het «Noordzeematerieel».

Voertuigen:  

• 4x4 haakarmvoertuigen (voor zanderige grond).

• Haakarmvoertuig (voor zanderige grond) + container.

• Dieplader.

Gespecialiseerd materiaal:  DGL-materiaal
• Drijvende barrages.

• Skimmers.

• Recuperatietanks.

• Dispergeermiddelen.

• Boten.

Uitvoeringstijd:
• Opladen voertuigen en vertrek: 30 minuten.

• Uitvoeringstijd: hangt af van het type materiaal (type barrage en lengte, dispergeermiddel, skimmer, …), 
de plaats (open zee of haven) en de omstandigheden (weer, tij, ...).

Huidige locatie:

Eenheden Pollutiebestrijding 1 Pollutiebestrijding 2 Pollutiebestrijding 3 Pollutiebestrijding 4

Liedekerke  1 1 1
Brasschaat  1 2 1
Jabbeke 1 1 1 1
Ghlin  1 1 1
Crisnée  1 1 1
Libramont  1 1 1
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Pollutiebestrijding 2: binnenwater

Capaciteit van de module:
Afdamming met behulp van drijvende oliedammen, neutralisatie en mechanische verwijdering van 
pollutie op binnenwateren (rivieren, meren of vijvers).

Ontplooiing:
• Plaatsing van drijvende barrages om de vervuiling in te dijken.

• Plaatsing van de container voor de bestrijding en behandeling van de vervuiling.

Beperkingen:
• Toegang tot het waterpunt voor de voertuigen en de boten.
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel: 
1 / 1 / 6

Voertuigen:  

• Haakarmvoertuig.

• Trekker + dieplader.

Uitvoeringstijd:
• Opladen voertuigen en vertrek: 20 minuten.

• Uitvoeringstijd: hangt af van het type materiaal (type barrage en lengte, dispergeermiddel, skimmer, 
…) en de omstandigheden (weer, ...).

Huidige locatie:

Eenheden Pollutiebestrijding 1 Pollutiebestrijding 2 Pollutiebestrijding 3 Pollutiebestrijding 4

Liedekerke  1 1 1
Brasschaat  1 2 1
Jabbeke 1 1 1 1
Ghlin  1 1 1
Crisnée  1 1 1
Libramont  1 1 1
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Ontplooiing:
Opmerking:
De gebruikte middelen zijn aangepast aan de aard van het wegdek.

Verwijderen van koolwaterstoffen op de weg door middel van opslorpkorrels. 

Vloeistof: 
a) Fixatie van de pollutie, vermengen, vegen, verzamelen, stockage (vaten, containers, vacuüm, …).

b) Verpulvering van de geschikte emulgator + spoelen. 

c) Eventueel transport van de producten naar een erkend vernietigingsbedrijf.

Materiaal:
a) Absorberende producten in een voertuig (pick-up of specifieke vrachtwagen) + mechanische 

borstel + vaten, containers, vacuüm, …

b) Tankwagen met lans en sproei-installatie (Fire-ex).

c) Container of vacuümtank.

Beperkingen: 
Er is een beveiliging stroomopwaarts en stroomafwaarts van het incident nodig.

Noodzakelijke aanvulling:
Verwittigen: 

• De Milieu-Inspectie.

• Politie (beveiliging van de plaatsen + opsporing 
van de verantwoordelijke voor de pollutie).

• Gewest: betrokken milieudiensten en 
watermaatschappijen.

Pollutiebestrijding 3: koolwaterstoffen

Capaciteit van de module: 
De module dient om een plaats schoon te maken die vervuild is met koolwaterstoffen.
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel: 
0 / 1 / 2

Voertuigen:
• Vrachtwagen of container ‘pollutie’.

• Tankwagen met lans en sproei-installatie (Fire-ex).

• 1 signalisatievoertuig.

• Unimog met borstel en stortbak of container of veegmachine.

• Container of vrachtwagen voor het opvangen van de vervuilde stoffen.

• Eventueel: vacuümtank.

Uitvoeringstijd:
• Afbakening van de zone afhankelijk van de omvang van de zone.

• Bijkomend: 5 minuten: eerste maatregelen bij aankomst ter plaatse.

Huidige locatie:

Eenheden Pollutiebestrijding 1 Pollutiebestrijding 2 Pollutiebestrijding 3 Pollutiebestrijding 4

Liedekerke  1 1 1
Brasschaat  1 2 1
Jabbeke 1 1 1 1
Ghlin  1 1 1
Crisnée  1 1 1
Libramont  1 1 1
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Pollutiebestrijding 4: vrijmaking openbare plaatsen

Capaciteit van de module:
Vrijmaking van openbare plaatsen met behulp van burgerlijke genievoertuigen bij verlies van een grote 
cargo, bij een ramp, bij instorting en bij modderstromen op de weg of in het kader van andere pollutie dan 
die door chemische of koolwaterstoffen. (bv. de inhoud van een koelvrachtwagen, dierentransport, ...).

Ontplooiing:
De werkomstandigheden zijn afhankelijk van het 
volgende criterium:

Plaats voor de opslag van modder en ander afval.

Noodzakelijke aanvulling:
• Politie (beveiliging plaatsen). 

• Gemeentediensten.

• Zware burgerlijke genievoertuigen.
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel: 
0 / 1 / 6 

Voertuigen: 
• Compactlader op wielen / telescopische lader. 

• Tankwagen met slang.

• Mechanische borstel.

• Signalisatievoertuig.

• Vrachtwagen of container ‘pollutie’.

• Andere volgens incident (colli, bulkgoederen, …).

Uitvoeringstijd:
Afbakening van de zone: volgens de omvang van de zone.

Huidige locatie:

Eenheden Pollutiebestrijding 1 Pollutiebestrijding 2 Pollutiebestrijding 3 Pollutiebestrijding 4

Liedekerke  1 1 1
Brasschaat  1 2 1
Jabbeke 1 1 1 1
Ghlin  1 1 1
Crisnée  1 1 1
Libramont  1 1 1
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Ontplooiing:
Eerst wordt bovengronds informatie verzameld, in samenwerking met de politie. 

Indien nodig zal de oproepprocedure in werking worden gesteld met een eventuele versterking.

Het rendez-vous punt voor eerste afspraak worden bepaald in functie van de sites.

Type 1:
• Uitsturen van een eerste ploeg met licht materiaal.

• Verkenning en beoordeling van de situatie, eerste hulp.

• Personeel: leden speleohulpverlening.

Type 2:
• Uitsturen van vooraf bepaalde logistieke middelen (speleocontainer).

• Versterking door speleoredders.

• Personeel: - Speleohulpverlening (directeur redding + personeel).

- Civiele Bescherming (1 officier of 1 onderofficier + minimum 2 agenten).

Type 3:
• Versterking van specifiek materiaal en personeel (bv. duikers en/of pompen met hoge capaciteit).

• Personeel: afhankelijk van de noden.

Noodzakelijke aanvulling:
• Politie.

• Medische dienst.

Info:
Indien opsporing: een eerste technische adviseur 
wordt ter plaatse gestuurd om de situatie te 
evalueren met de politie.

Wanneer redding: onmiddellijk ter plaatse sturen 
van de technische middelen.

Speleo

Capaciteit van de module:
Het doel van de module is het uitvoeren van ondergrondse interventies om:

• Hulp en bijstand te verlenen aan personen in moeilijkheden in deze omgeving.

• Bijstand te verlenen bij verschillende ondergrondse opdrachten op federaal niveau.
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel: (zie ontplooiing)

• Type 2:  0 / 1 / 2

• Type 3:  1 / 1 / 4 

Specialisatie van het personeel: 
Opgeleid in reddingstechnieken in een ondergronds milieu.

Voertuigen: 

• Vrachtwagen speleo.

• Commandovoertuig.

• Coördinatiecontainer.

Uitvoeringstijd:
De module is operationeel eens de container geplaatst is.

Huidige locatie:

Eenheden Speleo

Liedekerke
Brasschaat
Jabbeke
Ghlin
Crisnée    1
Libramont
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RED  
(Redding en werken in gevaarlijke omstandigheden) 

Capaciteit van de module:
Module bestemd om de verkenning, de opsporing en evacuatietaken uit te voeren van personen in 
gevaarlijke omstandigheden  na stabilisering door de eerste interventieploegen.

Ontplooiing:
In functie van de opdracht.

Opmerking:
Red-modules kunnen reddingsoperaties uitvoeren op gevaarlijk terrein, maar ook assistentie verlenen 
bij evacuaties van personen, die een medische behandeling ondergingen, uit moeilijk toegankelijke 
gebouwen. De evacuatie wordt uitgevoerd in de best mogelijke omstandigheden qua veiligheid en 
comfort.
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Uitvoeringstijd:
Operationeel onmiddellijk na positionering.

Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel:
1 / 4 (1 IMP3 en 4 IMP2 of IMP1)

Specialisatie van het personeel: 
Kennis van RED-technieken.

Voertuigen: 
1 pick-up.

Gespecialiseerd materiaal: 
De volledige RED-kit.

Huidige locatie:

Eenheden            RED

Liedekerke
Brasschaat
Jabbeke
Ghlin 
Crisnée
Libramont   1
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Redder-Berger (USAR Medium)

Capaciteit van de module:
Module conform USAR Medium (INSARAG 2013).

Opsporing van personen die vermist zijn ingevolge aardverschuivingen, ontploffingen, aardbevingen, ...

Opsporing en lokalisatie van bedolven slachtoffers zonder interventie van burgerlijke genievoertuigen.

Hefcapaciteit < 30 T.

Ontplooiing: *
Werkzone van:
4 x 4 m en 5 x 5 m.

Beperkingen:
Parking voertuigen: +/- 50 x 20 m.

Manoeuvreerzone voor het plaatsen van een container dichtbij de werkzone (afstand 1,5 x de hoogte 
van het gebouw).

*  Voor een gedetailleerde beschrijving, zie: Guidelines INSARAG - Hoofdstuk G - www.insarag.org. 
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Huidige locatie:

Eenheden         USAR M         USAR H1

Liedekerke   1
Brasschaat   1
Jabbeke   1
Ghlin    1   1
Crisnée    1
Libramont   1

Uitvoeringstijd:
• Opstellen van een rendez-vous punt en mortuarium: 5 minuten.

• Opstellen van het materiaal: 10 minuten.

Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel: 
1 / 1 / 6 + 1 logistiek medewerker met USAR opleiding.

Voertuigen: 
1 container ‘redding’.

Gespecialiseerd materiaal: 
Elektronisch opsporingsmaterieel, materieel conform de normen van de VN – Insarag.

1 Wordt georganiseerd op nationaal vlak.
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Redder-Berger (USAR Heavy)

Capaciteit van de module:
Module conform USAR Heavy (INSARAG 2013).

Opsporing van personen die vermist zijn ingevolge ontploffingen, aardverschuivingen, aardbevingen, ...

Grondige opsporing en elektronische lokalisatie en kyno van bedolven slachtoffers, met burgerlijke 
genievoertuigen.

Hefcapaciteit < 30 T.

Ontplooiing: *
Werkzone: 4 x 4 m en 5 x 5 m.

Beperkingen:
• Parking voertuigen: +/- 50 x 20 m.

• Manoeuvreerzone voor het plaatsen van een container dichtbij de werkzone (afstand 1,5 x de hoogte 
van het gebouw).

• Toegang voor burgerlijk geniemateriaal.

• Zone voor de opstelling van een operatiebasis.

Noodzakelijke aanvulling:
Conventies met 1 coördinator kyno + 4 hondengeleiders ter beschikking.

*  Voor een gedetailleerde beschrijving, zie: Guidelines INSARAG - Hoofdstuk G - www.insarag.org. 
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel: 
2 / 2 / 14 

1 coördinator kyno + 2 of 4 hondengeleiders.

Specialisatie personeel: 
1 / 1 / 6 + 1 logistiek medewerker USAR.

Voertuigen: 
1 container «redding».

Gespecialiseerd materiaal: 
Elektronisch opsporingsmateriaal, materiaal conform de normen van de VN – Insarag + bouwkundige 
voertuigen.

Huidige locatie:

Eenheden         USAR M          USAR H

Liedekerke 1
Brasschaat   1
Jabbeke   1
Ghlin    1   1
Crisnée    1
Libramont   1

Uitvoeringstijd:
• Opstellen van een rendez-vous punt en mortuarium: 5 minuten.

• Opstellen van het materiaal: 10 minuten.

(nationale inzet)
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Zware ontzetting

Capaciteit van de module:
• Ontzetting van openbaar transport.

• Snijden/zagen van structuren.

• Ontzetting van slachtoffers.

Ontplooiing:

Beperkingen: 
• Positionering van de container dichtbij de interventiesite.

• Geen transportmiddelen op rails.
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel: 
Lichte ontzetting:  0 / 1 / 5 

Zware ontzetting:  1 / 2 / 8

Voertuigen: 
Lichte ontzetting:  1 autopomp. 

 1 ontzettingswagen.

Zware ontzetting: + 2 zware ontzettingscontainers.

Huidige locatie:

Eenheden       Ontzetting

Liedekerke   1
Brasschaat   1
Jabbeke
Ghlin    1
Crisnée    1
Libramont

Uitvoeringstijd:
Onmiddellijk na de positionering van containers.



82

Stutten

Capaciteit van de module:
Het doel van de module is het stutten en stabiliseren van gebouwen die structurele schade hebben 
opgelopen.

Ontplooiing:
Minimale afmetingen van de werkplaats: 2x de hoogte van het gebouw dat moet gestut worden.

Veiligheidsperimeter, zone voor het zagen, materiaal: minimum 50 m rond het gebouw.

Het nodige personeel voor de ontplooiing.

Opmerking:
Alle eenheden van de Civiele Bescherming zijn in staat om bijkomend materiaal en/of personeel ter 
beschikking te stellen. 

Noodzakelijke aanvulling:
Dienst openbare werken (wegversperringen, afbraak, …).
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel: 
11 / 1 / 4

Voertuigen: 
1 container stutten. 

Uitvoeringstijd:
Operationeel zodra ze geplaatst is.

Huidige locatie:

Eenheden Stutten

Liedekerke 2
Brasschaat 1
Jabbeke 1
Ghlin 1
Crisnée 1
Libramont 1

1 Indien nodig wordt een officier meegestuurd.
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Afdekking

Capaciteit van de module:
De schade door stormen en onweer verminderen.

• Afdekking van daken.

• Afdichting van deuren en ramen.

Ontplooiing:
Minimale afmetingen van de werkplaats: in functie van de schade.
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel: 
0 / 1 / 4

Voertuigen: 
1 container dekzeilen.

Huidige locatie:

Eenheden Afdekking

Liedekerke 2
Brasschaat 2
Jabbeke 1
Ghlin 1
Crisnée 1
Libramont 1

Uitvoeringstijd:
Operationeel zodra ze geplaatst is.
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Capaciteit van de module:
Veiligheidsafbakening conform de procedures van de civiele veiligheid.

Beveiliging van interventies op de openbare weg

Ontplooiing:
Plaatsen van kegels + positioneren voertuig.
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel: 
0 / 0 / 2  

Voertuigen: 
Basis:

1 signalisatievoertuig.

Extra:

1 commandowagen.

Huidige locatie:

Eenheden Wegsignalisatie

Liedekerke   1
Brasschaat   1
Jabbeke   1
Ghlin
Crisnée    1
Libramont   1

Uitvoeringstijd:
10 minuten.
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Coördinatie - Telecom

Capaciteit van de module:
Het doel van de module is:

• Het verzekeren van de transmissie en de communicatie.

• Het verzekeren van de verzameling, de verwerking van gegevens, het verschaffen van informatie aan 
de Dir-CP-Ops voor validatie en de verspreiding hiervan aan de disciplines en aan de gemeentelijke, 
provinciale en/of federale coördinatieorganen.

• Het leveren van een CP-Ops (coördinatiecentrum op het terrein).

• Bijwerken van het actieplan en beeldvorming van de situatie.

Ontplooiing:
Plaatsing van het telecomvoertuig en de CP-Ops.

Opmerking:
Het telecomvoertuig kan ook alleen worden ontplooid bv. op een site waar geen Astrid-netwerk 
beschikbaar is.

Beperkingen:

Zone voor telecom: 
10 m x 10 m met plaatsing van een generator op minimum 20 m (4x4 voertuig).

Zone voor container: 
20 x 5 m stabiele bodem.

Afstand tussen telecom en CP-Ops: 
Maximum 50 m.
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel:  
0 / 1 / 4

Voertuigen: 
• 1 telecomvoertuig.

• 1 containervervoer met container, vrachtwagen of oplegger.

Uitvoeringstijd:
Operationeel 15 minuten na plaatsing.

Huidige locatie:

Eenheden      Coördinatie 

Liedekerke   1
Brasschaat   1
Jabbeke   1
Ghlin    1
Crisnée    1
Libramont   1
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Drinkwater

Capaciteit van de module:
Bevoorrading met drinkwater voor de openbare instellingen en ziekenhuizen om internationale normen 
te garanderen (5 l/pers./dag) en de werking van ziekenhuizen te verzekeren.

Productie van waterzakjes:
2 x 600 waterzakjes /uur.

Ontplooiing:
Basismogelijkheden:
• Noria van tanks (naar watertoren / reservoir).

• Huis-aan-huisbevoorrading per tankwagen of met waterzakjes.

• Plaatsing van watertanks (1.000 of 2.000 liter).

Beperkingen: 
Voldoende werkplaats om de tankwagen (met aanhangwagen) te laten manoeuvreren.

Opmerkingen:
1. Tijdens de wintermaanden (risico op bevriezing van de waterzakjes en –tanks): vorstvrije opslag.

2. Bij huis-aan-huisbevoorrading: de uitvoeringsmodaliteiten dienen nog bepaald te worden.

3. Bij bevoorrading van drinkwater op de autowegen dienen flesjes verkozen te worden boven zakjes. 
Er kunnen conventies met leveranciers van gebotteld drinkwater afgesloten worden.
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel: 
0 / 1 / 2  (2 /vrachtwagen)

Voertuigen: 
• Tankwagens met 8.000 tot 28.000 liter.

• Commandovoertuig.

• Transportmiddel.

Gespecialiseerd materiaal: 
• Plaatsen watertank.

Ofwel

• Plaatsen productie-eenheid waterzakjes.

Huidige locatie:

Eenheden Drinkwater

Liedekerke 1 (productie-eenheid van waterzakjes)
Brasschaat 1
Jabbeke 1
Ghlin 1
Crisnée 1
Libramont 1 (productie-eenheid van waterzakjes)

Uitvoeringstijd:
30 minuten.
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Perslucht 1 en 2

Capaciteit van de module: 
Bijvulling van de persluchtflessen met de compressor: 

Lucht 1:
15 m³/uur - 300 bar.

Lucht 2:
30 m3/uur - 300 bar.

Ontplooiing:

Beperkingen: 
Het werkgebied en de locatie van de compressoren bevinden zich in elk geval buiten de besmette zone 
of de risicozone.

De container wordt op een effen oppervlak geplaatst en op een harde ondergrond. De benodigde ruimte 
is 15 meter op 5 meter.
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Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel:
0 / 0 / 2

Gespecialiseerd materiaal: 

Lucht 1:
Mobiele compressor van 15 m3/uur.

Lucht 2:
Container met:

• 2 bufferflessen 50 l / 300 bar.

• 1 «narguilé» 50 l / 200 bar.

• 1 compressor 30 m3/uur. 

Huidige locatie:

Eenheden          Lucht 1         Lucht 2

Liedekerke
Brasschaat   1  1
Jabbeke   1  1
Ghlin
Crisnée 
Libramont   1  1

Uitvoeringstijd:
De tijd van het transport.
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Verlichting

Capaciteit van de module:
Verlichting van een zone van 500 tot 1.000 m2.

Ontplooiing:
Kan variëren in functie van de omstandigheden van de interventie.

Beperkingen:
• Afzetten van een container op de grond: 20 x 5 m.

• Stabiele grond onder container.

• Verlichtingsaanhangwagen: 3 x 3 m.



97

Uitvoeringstijd:
De opstelling is afhankelijk van het materiaal: 10 minuten.

Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel:  
0 / 1 / 2

Voertuigen: 
• Vrachtwagen voor de verlichtingscontainer. 

• Voertuig voor het trekken van de verlichtingsaanhangwagen.

Huidige locatie: 

Eenheden       Verlichting

Liedekerke   1
Brasschaat   2
Jabbeke   1
Ghlin    1
Crisnée    1
Libramont   1
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Elektriciteit

Capaciteit van de module:
Versterking met elektriciteitsvoorziening voor materieel of gebouwen (bv. elektriciteitspannes van 
ziekenhuizen, …). 

Beschikbare capaciteiten:

• Generatoren van 50 KVA tot 130 KVA.

• Generatoren met een vermogen tussen 6 en 9 KVA.

Ontplooiing:
Kan variëren in functie van de omstandigheden van de interventie.

Beperkingen:
• Afzetten van de container: 20 x 5 m.

• Bij de elektriciteitsvoorziening van een gebouw is het noodzakelijk dat er iemand aanwezig is van de 
technische dienst van dit gebouw bij het aansluiten van de generator op de vaste installatie. 
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Uitvoeringstijd:
De opstelling is afhankelijk van het materiaal:

• Opstelling van de generator: 15 minuten.

• Voor de aansluitingen: 10 minuten. 

Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel:  
0 / 1 / 2

Voertuigen: 
Container met generator.

Huidige locatie:

Eenheden      Elektriciteit

Liedekerke   4
Brasschaat   4
Jabbeke   2
Ghlin    2
Crisnée    2
Libramont   1
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ONDERSTEUNING AAN DE 
FEDERALE POLITIE

Modules die ter beschikking staan van de opsporingsdiensten van de federale politie.

Ondersteuning  DVI 102
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Opsporing van vermiste personen in natuurlijk milieu (2) 106
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Verdachte pakjes 110

LIT (Labs Intervention Team): ontmanteling drugslab 112
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Ondersteuning DVI

Capaciteit van de module:
Het bieden van logistieke ondersteuning op het vlak van personeel en materiaal aan het DVI (opsporings- 
en identificatiecel van slachtoffers) in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

Zoeken van vermiste personen of menselijke resten.

Ontplooiing:
Afhankelijk van de opdracht.
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Uitvoeringstijd:
Afbakening van de zone.

Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel:  
0 / 1 / 5

1 officier nodig voor de verkenning van het terrein.

Specialisatie van het personeel: 
IBIS-opleiding.

Voertuigen: 
Naargelang de opdracht.

Gespecialiseerde apparatuur: 
Bergingscontainer (specifiek IBIS), kranen, tanken/pompen, …

Huidige locatie:

Eenheden Ondersteuning DVI

Liedekerke   1
Brasschaat   1
Jabbeke   1
Ghlin    1
Crisnée    1
Libramont   1
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Opsporing vermiste personen in natuurlijk milieu (1) 

Capaciteit van de module:
Module voor de opsporing in een natuurlijk milieu van één of meerdere als vermist opgegeven, levende 
personen (ter versterking van de cel Vermiste Personen van de federale politie).

Opstelling, beheer en organisatie van een opsporing.

Ontplooiing:
Volgens verkenning door een specifieke ploeg.
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Uitvoeringstijd:
• Afbakening van de zone.

• Ploeg van vrijwilligers: 60 tot 120 minuten (rappel) + traject naar de interventiesite.

Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel: 
0 / 1 / 8

Voertuigen:  
• Telecom.

• Commandopost op het terrein.

• 1 4x4-voertuig.

• Minibus (naargelang het aantal agenten).

Huidige locatie:

Eenheden            Natuurlijk milieu (1) Natuurlijk milieu (2)

Liedekerke   1
Brasschaat   1
Jabbeke   1
Ghlin    1
Crisnée    1   1
Libramont   1
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Opsporing vermiste personen in natuurlijk milieu (2)

Capaciteit van de module:
Opsporing van één of meerdere als vermist opgegeven, levende personen in natuurlijk milieu (versterking 
van de cel Vermiste Personen van de federale politie).

Inzetten van kynologenhulpverleningsteams met vlakterevierenhonden.

Ontplooiing:
De coördinator van de kynologenhulpverleningsoperaties en minstens 2 kynologenhulpverleningsteams 
worden naar de plaats van de interventie gestuurd. Hij kan, in samenspraak met de leider van 
de hulpverleningsoperaties of de gerechtelijke overheden en/of politie, versterking vragen van 
kynologenhulpverleningsteams.

© www.bosilo.net
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Uitvoeringstijd:
Afhankelijk van de opdracht.

Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel: 
0 / 1 / 2

Voertuigen:  
1 of 2 kynovoertuigen.

Huidige locatie:

Eenheden            Natuurlijk milieu (1) Natuurlijk milieu (2)

Liedekerke   1
Brasschaat   1
Jabbeke   1
Ghlin    1
Crisnée    1   1
Libramont   1
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Opsporing vermiste personen of objecten onder water 

Capaciteit van de module:
• Opsporing van vermiste personen onder water.

• Alle gereglementeerde missies onder water.

Ontplooiing:
Afhankelijk van de opdracht.

Beperkingen:

Minimale afmetingen van de werkplaats:
+/- 200 m² + rechte kaai voor de tewaterlating.

Personeel nodig: 
Minimum 3 en maximum 9 agenten.

Bijkomende commentaar: 
Volgens noodzaak kan de gevraagde werkplaats groter zijn.
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Uitvoeringstijd:
Zodra ter plaatse: 1 uur.

Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel: 
• 1 chef duiker.

• 4 duikers.

Specialisatie van het personeel: 
Duikers / duikers-redders.

Voertuigen: 
• Vrachtwagen ‘duiker’ + boot.

• Container ‘duiker’.

Gespecialiseerd materiaal: 
Communicatieapparatuur, sonar, echolood.

Huidige locatie:

Eenheden     Onder water

Liedekerke
Brasschaat
Jabbeke
Ghlin
Crisnée    1
Libramont
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Beveiliging verdachte pakjes

Capaciteit van de module:
Het betreft een module die dient om: 

• Het radioactief gevaar van het pakje te meten.

• Het pakje te isoleren.

• Over te gaan tot de evacuatie (federale procedure) van het pakje of tot het isoleren van het deel van 
het gebouw met het pakje.

Opmerking: 
Deze module is gelinkt aan de module CBRN 2.

Ontplooiing:

Beperkingen:
Vóór elke interventie: 
• Politionele procedure betreffende het ontploffingsgevaar en de opstelling van het PV-nummer.

• Procedure van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

• Bevoegde diensten ( FAVV, FANC, Coda Serva …).
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Uitvoeringstijd:
Afbakening van de zone door de politie of bij 
gebrek hieraan door de Operationele Eenheid. 

Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel:  
0 / 1 / 2

Voertuigen: 

• (radiologisch en chemisch) detectie- en 
meetvoertuig.

• Pick-up of container.

Huidige locatie:

Eenheden  Verdachte pakjes

Liedekerke   1
Brasschaat   1
Jabbeke   1
Ghlin    1
Crisnée    1
Libramont   1
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LIT (Labs intervention team): ontmanteling drugslab

Capaciteit van de module:
Gerechtelijke ondersteuningsmodule met als taak de ontmanteling van een synthetisch 
drugslaboratorium.

• Beveiliging van de installaties en van de intervenanten.

• Identificatie van producten.

• Controle van de chemische reacties.

• Overheveling en transport onder controle van justitie.

Opmerking:
Deze ondersteuning varieert naargelang het gaat over vernietiging van cannabisplanten (biologische, 
chemische en elektrische risico’s) of synthetische drugs (chemische risico’s).

Ontplooiing:
Afhankelijk van de opdracht.
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Uitvoeringstijd:
De opdracht wordt gecoördineerd door de gerechtelijke instanties en/of politie, bijgestaan door de 
officier van de Civiele Bescherming. 

Voorbeeld van standaard samenstelling:
Personeel:  
0 / 1 / 2

Specialisatie van personeel:  
Getraind personeel inzake detectietechnieken als ondersteuning van het NICC of het laboratorium van 
de gerechtelijke politie.

Huidige locatie:

Eenheden             LIT

Liedekerke
Brasschaat   1
Jabbeke
Ghlin    1
Crisnée
Libramont
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INTERNATIONALE 
HULPVERLENING

Modules die ter beschikking gesteld kunnen worden van een land getroffen door een ramp in 
het kader van internationale hulp. Deze modules worden ontplooid met bijkomende generieke 
middelen die beantwoorden aan internationale standaarden.
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Modules in het kader van de internationale hulp aan een land getroffen door een ramp. 
De ontplooiing gebeurt met middelen die beantwoorden aan internationale standaarden.

 Nationale Module      Internationaal equivalent

• Redder-Berger       USAR Medium
• Afdekking      Storm
• Zware buffer      Forest Fire Fighting Support
• CBRN 1: detectie     CBRN detection 
• CBRN 3: afdichting     CBRN
• Decontaminatie 2     Mass decontamination
• Ondersteuning  DVI     DVI
• Pompen 2      High capacity pumping 1
• Pompen 3       High capacity pumping 2
• Pompen 4       High capacity pumping 3
• Pollutiebestrijding 1: maritiem    Marine Pollution
• Pollutiebestrijding 3: koolwaterstoffen (in ontwikkeling)

Deze modules beantwoorden aan internationale normen (Europese Unie en Verenigde Naties).

Ze worden ingeschakeld via het DICa-DIR (detachement voor interventie bij rampen of catastrofen 
in het buitenland) met bijkomende generieke middelen (in speciaal opgeleid personeel en in 
materiaal) die hun toelaten ter plaatse zelfvoorzienend te zijn.



Algemene Directie Civiele Vei l igheid

http ://www.civielebescherming .be


