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OPDRACHTEN VAN DE OPERATIONELE DIENSTEN VAN DE CIVIELE VEILIGHEID 

(art. 11 wet 25.05.2007) – aangevuld met het KB dd. 10.06.2014. 

1. De redding van en de bijstand aan personen in bedreigende omstandigheden en de 

bescherming van hun goederen 

- Openen van deuren, redding en interventie bij 

o Een persoon vast in gebouw (dringend) 

o Klein dier in nood (dringend) 

o Valgevaar voorwerp op openbare plaats 

o Gevaarlijk dier 

- Dringende verdelging van  

o Wespennest 

o Andere gevaarlijke insecten 

- Redding van groot dier in nood (dringend), in water 

- Dringende reiniging of vrijmaking, verwijdering, ophaling en schoonmaak, signalisatie van 

o De openbare weg- versperd of zwaar vervuild 

- Redden van mensen en bescherming goederen, dringend stutten en dakafdekking bij 

o Storm en windhoos 

- Redding en evacuatie met boot, dringende pompwerkzaamheden, verdeling en plaatsen 

van zandzakken en andere beschermingsmiddelen en verdeling van voedingsmiddelen en 

drinkwater bij 

o Overstromingen 

- Ontzetting, redders en duikers bij 

o Persoon bekneld in machine 

o Persoon opgesloten in lift 

o Electrocutie persoon 

o CO-vergiftiging 

o Persoon te water 

o Persoon die dreigt in het water te springen 

- Stand by bij bommelding en terroristische dreiging 

- USAR (zoeken, redden en ontzetting van slachtoffers, stutten) van 

o Persoon onder brokstukken  

- Ontzetting van  

o Persoon gekneld onder trein, tram of metro 

- Redding en beveiliging, GRIMP-team van  

o Persoon die dreigt van een hoogte te vallen of te springen 

o Redding op hoogte 

- Beveiligen en stutten bij 
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o Instortings- of valgevaar van gebouw 

- Ontzetting, signalisatie-afbakening, reiniging wegdek, verwijdering van de lading bij 

o Verkeersongeval met wagen -  bus – vrachtwagen 

- Basisdetectie, analyse, metingen, monsterneming, identificatie, blussing, ontzetting, 

stabilisatie, afdichting, gewone overheveling, reiniging, pompen, verwijdering, transport, 

ontsmetting operationeel personeel bij 

o Ongeval met ADR-transport op weg 

- Basisdetectie, analyse, metingen, monsterneming, identificatie, blussing, ontzetting, 

stabilisatie, afdichting, gewone overheveling, reiniging, ontsmetting operationeel 

personeel bij 

o Ongeval RID-transport op spoor 

- Ontzetting en redding bij 

o Ongeval met een reizigerstrein, tram of metro 

- Basisdetectie, analyse, metingen, monsterneming, identificatie, blussing, onzetting, 

redding, controle, schuimproductie bij 

o Vliegtuigongeval  

o Vliegtuig in nood 

- Redding, duikers bij 

o Scheepvaartongeval 

o Boot in nood 

- Basisdetectie, analyse, metingen, monsterneming, identificatie, redding, duikers, 

beveiliging, controle, indamming, neutralisatie en ophaling bij 

o Scheepvaartongeluk met gevaarlijke stoffen 

 

 

2. De dringende geneeskundige hulpverlening in opdracht van HC 112 

 

 

3. De bestrijding van brand en ontploffing en hun gevolgen 

- Controle bij melding branddetectie, -geur, goede blussing en rookontwikkeling 

- Blussing, redding, bescherming en controle van brand 

o In een gebouw, industrie, explosie, hoogspanningscabine of -installatie 

o In een tunnel, ondergrondse parking, metro- of treinstation 

o Van alle types voertuigen (behalve ADR) 

o Van containers, vuilbakken en schoorstenen 

o Van bossen, heide, berm, gras en talud 

o Van koolwaterstoffen chemische producten (ook detectie, analyse, meting, 

monsterneming en identificatie) 

 

4. De bestrijding van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen met inbegrip van 

radioactieve stoffen en ioniserende straling 

- Verkenning, identificatie en beveiliging van  

o Geurhinder 

o Klein vreemd voorwerp op de openbare weg 

o Milieuvervuiling of –hinder 

o Aardgas of LPG-geur 

- Basisdetectie, analyse, metingen, monsterneming, identificatie, beveiliging van  

o Explosiegevaar 

o Ongeval gevaarlijke chemische stoffen (ook stabilisatie, afdichting, technische 

assistentie bij overheveling en reiniging, ontsmetting operationeel personeel) 

o Ongeval gevaarlijke biologische, radiologische of nucleaire stoffen (ook 

identificatie die noodzakelijk is om maatregelen te nemen voor de bescherming 

van het operationeel personeel) 
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o Breuk aan pijnleidingen met koolwaterstoffen en andere gasvormige producten 

met risico op brand en/of explosie 

o  Aardgas of LPG-lek 

- Neutralisatie, verzameling, reiniging en verwijdering van 

o Vervuiling door koolwaterstoffen op de openbare weg waarvan de vrije doorgang 

verhinderd wordt 

- Indamming van 

o Vervuilde binnenwateren 

 

5. De logistieke ondersteuning   

- Dringende bijstand ziekenwagen met mankracht of ladderwagen of elevator 

o Bijstand  aan dringend geneeskundig vervoer 

- Opzetten van een coördinatie en CP-OPS infrastructuur bij afkondiging gemeentelijke 

fase of van een gemeentelijk noodplan, hervullen van persluchtflessen, steun met 

verlichting, elektriciteit en telecommunicatie. 

o Beleids- en operationele coördinatie in geval van grootschalige operaties of bij 

afkondiging van een fase. 

- Signalisatie-afbakening ingeval van  

o Incident op 

 Een autosnelweg of op een autoweg met twee of meer rijstroken per 

rijrichting 

 Een openbare weg waarvan de risicoanalyse welzijn op het werk uitwijst 

dat het nodig is. 

- Verdeling van drinkbaar water aan de bevolking ingeval van  

o Tekort aan drinkbaar water 

 

6. Gespecialiseerde bovenzonale opdrachten 

- Expert Adviseur in Gevaarlijke Stoffen 

- Interventie met gespecialiseerd materiaal bij treinongeval, brand aan boord van schepen, 

of ongeval betreffende infrastructuren van onderneming voor energiedistributie. 

- Ploeg Dico-Dir volgens MB dd. 21.03.2006 betreffende  het detachement voor interventie 

bij rampen of catastrofen in het buitenland (DICa-DIR) en betreffende de coördinatiecel 

van het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland 

(coördinatiecel) van het DICa-DIR. 

- Reddingshonden volgens het KB dd. 11.10.2002 tot organisatie van 

kynologenhulpverleningsteams.  

-  

7. De proactie, preventie, preparatie. 

- Preventie van brand en ontploffing 

 


