Agenten van de
Civiele Bescherming
De Civiele Bescherming is een federale hulpdienst die helpt bij
rampen. Haar teams interveniëren met gespecialiseerde middelen
om de actie van de brandweer, de politie en andere overheden te
versterken. Bijna 300 beroepsagenten en vrijwilligers staan klaar
voor de bevolking.

hun taken ?
• Technische en logistieke ondersteuning
van andere hulpverleningsdiensten.
Bijvoorbeeld in geval van grootschalige
branden, tijdens grootschalige
overstromingen of bij ongevallen of
vervuiling met chemische, biologische,
radiologische of nucleaire stoffen.
• Ondersteuning crisisbeheer.
Bijvoorbeeld via drones en robots
voor observatie en metingen, door
telecommunicatiemiddelen en een
operationele commandopost ter
beschikking te stellen, ...
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• Internationale opdrachten in het kader
van de Europese Civiele Bescherming.
• Diverse taken (o.a. het opsporen en
redden van personen, het ontmantelen
van drugslabo’s en cannabisplantages
op vraag van de politie of gerechtelijke
autoriteiten, …) met gespecialiseerd en
zwaar materiaal.

waar kom je ze tegen ?

klacht indienen ?

De Civiele Bescherming intervenieert
zowel in België als in het buitenland.
Op vraag van de brandweer, de politie
of van een overheidsautoriteit zoals
een burgemeester of gouverneur
interveniëren ze 24/24 en 7/7.

Bij de FOD Binnenlandse Zaken.
FOD Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Civiele Veiligheid
Leuvenseweg 1
1000 Brussel
www.ibz.be/nl/klachten

De wettelijke basis van het werk van het personeel van de Civiele Bescherming is vastgelegd in:
• de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid; • het Koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van het
administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming; • het Koninklijk besluit van 29 juni
2018 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming.

Wist je dat …

Federale Overheidsdienst
Binnenlandse zaken - Civiele Bescherming
Service public fédéral intérieur
Protection civile

Op deze kaart staat hun
naam, het logo van de
Civiele Bescherming en
de vermelding “Federale
Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken Civiele Bescherming”.

logo

de Civiele
Bescherming deel
uitmaakt van de
Algemene Directie
Civiele Veiligheid
van de Federale
Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken?
Ze intervenieert
enkel op vraag van
de minister van
Binnenlandse Zaken,
een gouverneur,
een burgemeester,
de brandweer of
de politie. Bel 112
(ambulance en
brandweer) of 101
(politie) als je dringend
hulp nodig hebt.

