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Federale overheidsdienst
Binnenlandse zaken

Politionele veiligheid Civiele veiligheid



Civiele veiligheidCiviele veiligheid
Algemene directie  

Brandweer Civiele bescherming

gespecialiseerd team :
kikvorsmannen

gespecialiseerd team : 
duikers

opdrachten :

opdrachten :

 opzoekingen vermiste personen

 redding van personen
 redding bij overstromingen

 redding & bijstand bij overstromingen
 stalen opname (water / bezinksel)
 opzoeking & berging ADR produkten
 preventie
 gerechtelijke opzoekingeng j p g



opdrachten :

 opzoekingen vermiste personen
 redding & bijstand bij overstromingen
 stalen opname (water / bezinksel)
 opzoeking & berging ADR produkten
 preventie
 gerechtelijke opzoekingeng j p g



opdrachten :

 op oekingen e miste pe sonen opzoekingen vermiste personen
 redding & bijstand bij overstromingen
 stalen opname (water / bezinksel)
 opzoeking & berging ADR produkten
 preventie
 gerechtelijke opzoekingen

75 % van de opdrachten in samenwerking met de federale politie



gespecialiseerd team : duikers

Een van de opdrachten van de Duikers van de Civiele Bescherming is de lokalisering in een omgeving met hoge 
druk van wrakken van voertuigen en andere voorwerpen, alsook de opsporing van vermiste personen. 

Deze specialiteit van de operationele personeelsleden van de Civiele Bescherming vereist de vastlegging van 
veiligheidsregels en van een procedure die de duikers toelaten om hun verschillende opdrachten in optimale 
omstandigheden uit te voeren en om de naar de oppervlakte gehaalde elementen niet aan te tasten.



gespecialiseerd team : duikers

De politie (Technical Support Team) voert een eerste peiling uit, wat toelaat om de plaats te situeren waar het 
gezochte voorwerp zich mogelijk bevindt. 



gespecialiseerd team : duikers

In tweede instantie laat de eerste boot van de Duikers van de Civiele Bescherming toe om de plaatsbepaling en 
de identificatie van het afgebakende punt te preciseren. 



gespecialiseerd team : duikers

Wanneer het afgebakende punt een voertuig is, dan gaat een tweede team over tot het bovenhalen van het 
voertuig via zeer specifieke technieken om eventuele sporen niet te vernietigen. Deze technieken worden 
eveneens gebruikt om lichamen te bergen. 



gespecialiseerd team : duikers

Al deze operaties worden gecoördineerd door de Verantwoordelijke van de Duikers in samenwerking met de 
verschillende bij de opdracht betrokken diensten. 



gespecialiseerd team : duikers

Verslag van de operaties in 2012

Interventies 49Interventies 49

Bovengehaalde voertuigen 189

Onderzochte punten 84

Opsporing van wapens (gevonden) 2Opsporing van wapens (gevonden) 2

Overstroming -

Teruggevonden personen 7 lichamen 

Aantal werkuren duikers 3506 uren  (basis 2011)



gespecialiseerd team : duikers

Verslag operaties



gespecialiseerde team : duikers
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