MINISTERIEEL BESLUIT VAN 7 JUNI 2010 BETREFFENDE HET GETUIGSCHRIFT EN DE
OPLEIDING VAN DUIKER VOOR DE LEDEN VAN DE OPENBARE HULPDIENSTEN.
(inw. 28 juni 2010) (B.S. 18.06.2010)
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, artikel 2 en artikel 9,
gewijzigd bij de wetten van 16 juli 1993, 25 maart 2003 en 27 december 2004;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende de opleiding van de leden van de openbare
hulpdiensten, artikelen 3, 5, 18, 20 en 41;
Gelet op de adviezen van de Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten,
gegeven op 10 maart 2008 en op 26 juni 2008;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 februari 2009;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 2 juni 2009;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 2 september 2009;
Gelet op het protocol nr. 166/3 van het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten,
gesloten op 30 oktober 2009;
Gelet op advies 47.887/2 van de Raad van State, gegeven op 17 maart 2010, met toepassing van
artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
Besluit :
HOOFDSTUK I. - HET GETUIGSCHRIFT VAN DUIKER
Afdeling 1. - Creatie van een getuigschrift van duiker
Artikel 1. Er wordt een getuigschrift van duiker voor de leden van de openbare hulpdiensten
gecreëerd.
Afdeling 2. - Organen bevoegd voor de organisatie van de opleiding van duiker

Afdeling 3. - De inhoud en de duur van de opleiding van duiker
Art. 3. De opleiding van duiker omvat twee modules :
1° module I die 60 uren duurt;
2° module II die 48 uren duurt, aangevuld met een stage van 10 duiken.
De kandidaat kan zich pas inschrijven voor module II na het slagen voor module I of na het
behalen van een tweesterrenbrevet van de wereldconfederatie van onderwateractiviteiten (CMAS).
Art. 4. Het programma van module I bestaat uit 3 delen :
1° 18 uren theorie;
2° 18 uren praktische oefeningen in het zwembad;
3° 24 uren praktische oefeningen in open water, met ten minste 8 duiken.
Het theoretisch gedeelte bestaat minstens uit de materies bedoeld in artikel 25, § 2, derde lid, van
het koninklijk besluit van 23 december 2003 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de
risico's bij werkzaamheden in een hyperbare omgeving.
De kandidaat kan deelnemen aan het deel bedoeld in het eerste lid, 3°, op voorwaarde dat hij
geslaagd is voor de delen bedoeld in het eerste lid, 1° en 2°.
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Aldus opgeheven bij K.B. van 13 september 2020, art. 1 (inw. 27 juni 2020) (B.S. 08.10.2020)
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Art. 2. De opleiding en de examens van duiker worden georganiseerd door het Federaal
Opleidingscentrum voor de Hulpdiensten.
De Provinciale Opleidingscentra voor de Openbare Brandweerdiensten mogen de opleiding en de
examens organiseren […].

Art. 5. Het programma van module II bestaat uit 4 delen :
1° 14 uren theorie;
2° 4 uren praktische oefeningen in het zwembad;
3° 30 uren praktische oefeningen in open water;
4° een stage van 10 duiken.
Het theoretisch gedeelte bestaat minstens uit de materies bedoeld in artikel 25, § 2, derde lid, van
het voorvermelde koninklijk besluit van 23 december 2003.
De kandidaat kan deelnemen aan het aan het deel bedoeld in het eerste lid, 4°, op voorwaarde dat
hij geslaagd is voor de delen bedoeld in het eerste lid, 1°, 2° en 3°,
Na elke duik uitgevoerd in het kader van de stage wordt een fiche ingevuld, volgens het model
bedoeld in bijlage 1.
Na de 10 duiken worden de in het vorige lid bedoelde fiches en het stageboekje met een algemene
beoordeling, verzonden naar het orgaan dat het examen betreffende module II organiseert, om de
stage te evalueren.
Afdeling 4. - Toelatingsvoorwaarden voor de opleiding van duiker
Art. 6. De toelatingsvoorwaarden voor de opleiding van duiker zijn :
1° lid zijn van het personeel van een openbare hulpdienst;
2° in het bezit zijn van de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de overheid waaronder de
kandidaat ressorteert, om zich voor de opleiding in te schrijven;
3° beschikken over het geschiktheidsattest bedoeld in artikel 25, § 3, van het voormelde koninklijk
besluit van 23 december 2003;
4° na het vervuld hebben van de voorwaarden bedoeld in 1° tot 3°, slagen in een toelatingsproef,
zoals bepaald in bijlage 2.
Art. 7. De inschrijvingsaanvragen voor de opleiding van duiker worden ingediend bij één van de in
artikel 2 bedoelde organen.
Het orgaan waarbij de inschrijvingsaanvraag werd ingediend, controleert of de in artikelen 3,
tweede lid, en 6 bedoelde toelatingsvoorwaarden vervuld zijn op de begindatum van de opleiding.

Afdeling 6. - De examens
Art. 9. § 1. Elke module wordt afgesloten met een examen, dat bestaat uit een schriftelijk gedeelte dat
telt voor één derde van het eindresultaat, en een praktisch gedeelte dat telt voor twee derden van het
eindresultaat.
Voor elke module dient de kandidaat minstens zes tienden van de punten voor het schriftelijk
gedeelte en voor het praktisch gedeelte van het examen te behalen.
§ 2. In module I duurt het theoretisch examen 2 uur, het praktisch examen in het zwembad 2 u.
en is het examen van de oefeningen in open water inbegrepen in de 24 uren opleiding.
In module II duurt het theoretisch examen 2 uur en het praktisch examen in open water 8 uur.
Afdeling 7. - De uitreiking en de geldigheidsduur van het getuigschrift van duiker
Art. 10. Het orgaan dat het examen betreffende module II georganiseerd heeft, reikt, na het slagen
voor de examens en een positieve evaluatie van de stage, een getuigschrift van duiker uit.
Art. 11. Het getuigschrift van duiker heeft een geldigheidsduur van vijf jaar, vanaf de deliberatie die
het examen over de laatste module van de opleiding afsluit.
De geldigheidsduur wordt verlengd, met telkens vijf jaar, onder volgende voorwaarden :
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Art. 8. De aanwezigheid op de cursussen is verplicht, behalve in geval van overmacht, schriftelijk
behoorlijk verantwoord en beperkt tot een afwezigheid van maximaal één vierde van de cursussen.
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Afdeling 5. - De organisatie van de opleiding van duiker

1° het slagen in een test georganiseerd door een van de in artikel 2 vermelde opleidingscentra;
2° het uitvoeren van minstens zes duiken per jaar in het kader van oefeningen of interventies van de
hulpdiensten.
[Aangevuld bij K.B. van 14 augustus 2021, art. 6 (inw. 1 januari 2020) (B.S. 28.09.2021) – In
afwijking van het eerste en tweede lid wordt, ten gevolge van de "Coronavirus COVID-19"-epidemie,
de geldigheidsduur van de getuigschriften waarvan de geldigheidsduur van vijf jaar verstrijkt en
waarvoor wegens de gezondheidscrisis COVID-19 de test en de oefeningen niet konden plaatsvinden,
met één jaar verlengd. De getuigschriften waarvan de verlenging krachtens de vorige zin vóór 1
september 2021 vervalt, worden verlengd tot die datum.
In afwijking van het tweede lid, 2°, worden geen extra duiken vereist en mag het minimaal aantal
duiken per jaar beschouwd worden als een gemiddeld aantal duiken per jaar.]
HOOFDSTUK II. - OVERGANGSBEPALINGEN
Art. 12. § 1. Aan het personeelslid van een openbare hulpdienst, in dienst als duiker voor de
inwerkingtreding van dit besluit, wordt door een van de organen bedoeld in artikel 2, tweede lid, het
getuigschrift van duiker uitgereikt onder volgende voorwaarden :
1° beschikken over het geschiktheidsattest bedoeld in artikel 25, § 3, van het voorvermelde koninklijk
besluit van 23 december 2003;
2° beschikken over een getuigschrift uitgereikt naar aanleiding van een opleiding die de materies
voorzien in module II inhield, en die werd gelijkgesteld op grond van artikel 47 van het koninklijk
besluit van 8 april 2003 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten;
3° sinds de uitreiking van het getuigschrift bedoeld in 2°, jaarlijks minstens zes duiken uitgevoerd
hebben in het kader van oefeningen of interventies van de hulpdiensten.
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1° beschikken over het geschiktheidsattest bedoeld in artikel 25, § 3, van het voorvermelde koninklijk
besluit van 23 december 2003;
2° in het bezit zijn van een tweesterrenbrevet van de Wereldconfederatie van Onderwateractiviteiten
(CMAS), afgeleverd vóór de datum van het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 25, § 4, van
het van het voorvermelde koninklijk besluit van 23 december 2003;
3° sinds de datum van het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 25, § 4, van het van het
voorvermelde koninklijk besluit van 23 december 2003, jaarlijks minstens zes duiken uitgevoerd
hebben in het kader van oefeningen of interventies van de hulpdiensten;
4° slagen in het praktisch examen van module II bedoeld in artikel 9, § 2, tweede lid, vóór 31
augustus 2011.
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§ 2. Aan het personeelslid van een openbare hulpdienst, in dienst als duiker voor de
inwerkingtreding van dit besluit, die niet voldoet aan de voorwaarden bedoeld in § 1, wordt door een
van de organen bedoeld in artikel 2, tweede lid, het getuigschrift van duiker uitgereikt onder volgende
voorwaarden :

BIJLAGE 1 - OPLEIDING VAN DUIKER VOOR DE OPENBARE HULPDIENSTEN - STAGE
Evaluatieformulier van de stagiair
Stagiair
Naam : …………………………….. Voornaam : …..………………. Dienst : …………………………..

Duik
Duur : ……………………………….. Diepte : ………………………. Plaats : ……………………………
Doel van de duik/type oefening : …………………………………………………………………………….

Onvoldoende

Zwak

Goed

Zeer goed

Beheersing van de duiktechnieken
Algemene houding en verhouding met
het team
Gebruik van het materieel (duikpak en
flessen)
Initiatief en werkmethode

Er wordt één formulier per stageduik ingevuld.
Opmerkingen en beschrijving van incidenten (indien er geweest zijn) :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Ik, ondergetekende (naam en voornaam van de verantwoordelijke) : ……………………………………..
verklaar te hebben ontvangen op stage
Mevr/de heer ……………………………………………………………………………………………………...
van de hulpdienst …………………………………………………………………………………………………
en daarbij dit attest te hebben afgeleverd.
Ik beschouw deze stage als { geslaagd } { niet geslaagd }
Datum :
Stempel en handtekening :
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 7 juni 2010 betreffende het getuigschrift en de
opleiding van duiker voor de leden van de openbare hulpdiensten.
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De algemene beoordeling wordt, ondertekend en gedateerd door de verantwoordelijke van de stage,
ingeschreven in het stageboekje van de kandidaat.
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Algemene beoordeling

BIJLAGE 2 - INHOUD VAN DE TOELATINGSPROEVEN VOOR MODULE I EN II
Toelatingsproef voor module I voor de leden van de openbare hulpdiensten :
1. 200 meter zwemmen in een door de kandidaat gekozen stijl;
2. 18 meter apnea zwemmen;
3. opduiken van een onder water liggende reddingspop en ze 15 meter slepen.
De kandidaat heeft maximaal 8 minuten om de proeven 1 en 2 uit te voeren.
De totale duur van de proeven bedraagt 1u.
Toelatingsproef voor module II voor de leden van de openbare hulpdiensten :
Proeven in het zwembad :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

in maximaal 6 minuten 200 meter zwemmen in één en dezelfde stijl;
een rechte sprong doen en 25 meter apnea zwemmen met palmen, loodgordel, snorkel en masker;
een rechte sprong doen met masker in de hand en 2 maal masker ledigen;
45 seconden stilstaande apnea uitvoeren;
controleren van de duikfles;
een parcours afleggen van 15 meter tussen 2 duikflessen;
een gecombineerde proef uitvoeren :
- in het water gaan met een achterwaartse val
- 45 meter snorkelen
- eendenduik met een stabiele houding onder water
- ademen zonder duikbril (3 maal)
- duikbril ledigen (3 maal)
- buddy-breathing (3 maal)
- opstijgen tot de oppervlakte volgens de veiligheidsvoorschriften
- 25 meter aan de oppervlakte zwemmen met palmen op ontspanner
- loodgordel en duikfles aangeven zonder de kant van het zwembad te raken.

De totale duur van de proeven in het zwembad bedraagt 1u.

De totale duur van de proeven in open water bedraagt 2 uur.
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van 7 juni 2010 betreffende het getuigschrift en de
opleiding van duiker voor de leden van de openbare hulpdiensten
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1. gecontroleerde krachtredding van de instructeur in een zone van 10 tot 15 meter tot de oppervlakte
en 100 meter slepen van de instructeur;
2. 500 meter zonder onderbreking snorkelen aan de oppervlakte met palmen en volledige
duikuitrusting.

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

Proeven in open water :

