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Behandelde onderwerpen 

 

• Geoefendheid van de brandweerduiker 

 

• Verantwoordelijkheid op alle niveaus 

 

• Hernieuwing getuigschrift brandweerduiker 

 

  



Geoefendheid van de brandweerduiker 

• Wettelijk kader  
– KB 23/12/2003 – aangepast KB 25/04/2007 

• min. duikploeg 

• min. aantal duiken/jaar 

– MB 07/02/2010 
• Module 1: 60 uren of 2ster-duiker Nelos (gelijkwaardig)  

• Module 2: 48 uren 

• duikstage: 10 brandweerduiken 
 

• Ongevallen in Nederland: 
– … 

– … 

 

Welke is de hoofdoorzaak? Te weinig ervaring van de duikers: 

 

  - beperkte watergewenning 
- beperkte kennis van materiaal en procedures 

- inadequate reflexen als het fout loopt 

- paniek is nabij… 



Geoefendheid van de brandweerduiker 

• Kan dit in België ook gebeuren? 
Enkel brandweerduiker ↔ ook geoefend sportduiker 

– 6 jaarlijkse brandweerduiken 

– extra ervaring via sportduiken 

 

• Wat kunnen wij hieraan doen? 
1. aantal duiken/jaar verhogen? 

2. opleggen van een min. aantal duikminuten/jaar? 

3.  opleiding uitbreiden? 

4.  toegangsvoorwaarden Module 2 verstrengen? 

5.  mogelijkheid bieden om het sportduiken te vergemakkelijken na 
het behalen van het getuigschrift brandweerduiker  

   → inschaling naar 2ster Nelos 

    



Verantwoordelijkheid op alle niveaus 

• Verantwoordelijkheid van de duiker: 
– Effectief oefenen 

– Indien nodig sportduiken 

• Verantwoordelijkheid duikverantwoordelijke: 
– Voldoende oefeningen organiseren 

– Voldoende lange effectieve duiktijd  

– Aftekenen van gepresteerde duiken 

• Verantwoordelijkheid korpsleiding: 
– Mogelijkheid geven om voldoende te oefenen 

– Enkel gepresteerde duiken aftekenen 

– Waken over het niveau van geoefendheid van elke duiker 

– Adequaat materiaal ter beschikking stellen 
(PBM’s/communicatiemiddelen) 

• Toekomst: verantwoordelijkheid zone    



Verantwoordelijkheid op alle niveaus 

Aandachtpunten/misverstanden: 

 

• Duiker zonder getuigschrift met datum vanaf 
2010 is GEEN BRANDWEERDUIKER 

• NOOIT een duiker in opleiding laten deelnemen 
aan INTERVENTIES  
  → zeker niet stand-by 

• Vóór elke duikoefening fax/mail naar Fod WASO 

• Duiker in opleiding kan OEFENEN indien dit ‘in 
bevolen dienst’ gebeurt. 



Vernieuwing getuigschrift 

brandweerduiker 

Wettelijke basis: MB 2010  

 → getuigschrift geldig voor een periode van 5 jaar 

 → cfr. getuigschrift ambulancier 

 

Jaarlijkse proeven uit duikboekje zijn niet meer 

verplicht. 

 

5-jaarlijkse proeven worden de standaard. 



Vernieuwing getuigschrift 

brandweerduiker 

• Wat? 
Proeven gebaseerd op eindexamen Module 2 

– standaardzoekmethoden 

– redding van een pop 

– slepen van de pop over 50 meter 

 

• Wanneer? 

– uiterlijk eind 2015 – afhankelijk van datum op 

getuigschrift 

– proeven kunnen vanaf nu reeds afgelegd worden 

 



Vernieuwing getuigschrift 

brandweerduiker 

• Wie organiseert? 
5-jaarlijkse proeven onder de hoede van de 
brandweerscholen: 

– stellen afgevaardigden aan die de bevoegdheid 
hebben om de proeven af te nemen 

– bevoegd persoon moet steeds aanwezig zijn 

– brandweerschool houdt administratie bij 

– brandweerschool reikt nieuw getuigschrift uit 
 

• Proeven kunnen binnen zonale oefeningen 
uitgevoerd worden 
→ extra motivatie om zonale oefeningen uit te bouwen en bij 

te wonen 

 


