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 De Civiele Bescherming werft aan: durf jij je inzetten voor onze veiligheid? 
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De Civiele Bescherming werft aan : durf jij je inzetten 
voor onze veiligheid?  
 

De Civiele Bescherming lanceert een campagne op 
sociale media om 41 nieuwe professionele sappeurs aan 
te werven voor haar eenheden in Crisnée en Brasschaat. 
Iedereen die een Federaal Geschiktheidsattest (FGA) 
heeft kan tot 31 juli 2019 via Selor solliciteren. 
 
De Civiele Bescherming is een federale hulpdienst die de 
bevolking helpt bij rampen. Haar teams interveniëren met 
gespecialiseerde middelen om de actie van de brandweer, 
de politie en andere overheden (gouverneurs, 
burgemeesters, …) te versterken. Alleen de hulpdiensten en 
de overheden kunnen de Civiele Bescherming rechtstreeks 
contacteren. 
 
De Civiele Bescherming is op 1 januari 2019 gecentraliseerd 

in twee operationele eenheden : Crisnée (Provincie Luik) en Brasschaat (Provincie Antwerpen). Deze 
expertisecentra vullen elkaar efficiënt aan voor opdrachten op het hele Belgische grondgebied, en 
versterken zo de operationele middelen van de andere hulpdiensten. Hun missies zijn sinds de 
hervorming gegroepeerd in vier specialiteiten: CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear), 
SAR (Search And Rescue), HTD (Heavy Technical Deployment) en ICM (Information 
& Communication management). De Civiele Bescherming maakt deel uit van de Algemene Directie 
Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.  
 
De Civiele Bescherming beschermt de bevolking: 

• in geval van ongevallen en vervuiling met chemische, biologische, radiologische of 
nucleaire stoffen; 

• door het redden van personen (redding en berging van personen die bedolven liggen onder 
puin, redding van personen in levend water, gespecialiseerde zware ontzetting, …); 

• tijdens grootschalige overstromingen (door de afdichting en versterking van dijken, 
pompwerkzaamheden met grote capaciteit, …); 

• door ondersteuning van het crisisbeheer (via drones en robots voor observatie en metingen, 
via het ter beschikking stellen van telecommunicatiemiddelen en van een operationele 
commandopost,…); 

https://protectioncivile.be/nl/civiele-bescherming
https://www.selor.be/nl/vacatures/job/?jobcode=ANG19206
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• via gerechtelijke opdrachten op vraag van de politie of gerechtelijke autoriteiten (opsporing 
van vermiste personen, ontmanteling van druglabo's of cannabisplantages, …); 

• tijdens grootschalige branden in industriële gebouwen, tunnels, ondergrondse parkings of 
bossen; 

• … 

 
Geïnteresseerden die willen werken bij de Civiele Bescherming maar nog niet beschikken over een 
Federaal Geschiktheidsattest (FGA) kunnen zich via deze website inschrijven om deel te nemen aan 
de drie proeven van het FGA: de competentietest, de handvaardigheidstest en de lichamelijke 
proeven. Eenmaal de kandidaat geslaagd is voor het FGA, kan hij of zij solliciteren voor vacatures bij 
zowel de Civiele Bescherming als de hulpverleningszones. 
 
Meer info over de vacature : www.civielebescherming.be/vacatures 
 
 

https://ikwordbrandweer.be/nl/federale-geschiktheidsproeven-0
http://www.civielebescherming.be/vacatures
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