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Lijst van de polyvalente taken
die elke sappeur en elke sergeant zal uitvoeren
1. Generieke polyvalente taken
a. Een prioritair voertuig besturen (code 3)
b. Een vrachtwagen en een oplegger besturen (voor de houders van een rijbewijs CE)
c. Bedienen van de haakliften en de kranen die aan de voertuigen gekoppeld zijn
d. De Astrid-radio gebruiken
e. De eerste hulp toedienen bij een collega
f. De signalisatie van een interventie organiseren
g. Het verlichtingsmaterieel installeren en in werking stellen (generator en verlichtingsmast)
h. Basisonderhoud van een voertuig
i. Diverse schoonmaakwerkzaamheden, al dan niet met middelen zoals hogedrukreiniger of
dispersanten
j. Gebruik van rupskruiwagens
k. De persluchtflessen voor ARI vullen.

2. Polyvalente taken ter ondersteuning van de specialiteiten van de cluster CBRN
(Chemical, Biological, Radiological and Nuclear)
a. Een illegaal drugslaboratorium of een illegale drugsplantage ontmantelen
b. Een verdacht pakje weghalen en vervoeren
c. Het volgende materieel gebruiken voor de detectie/analyse/meting/identificatie:
 XAM 7000
 PID
 Basis staalname
 Individuele dosismeter
 Debietmeter en contaminatiemeter
 Een meetportiek voor personen en voertuigen installeren
 Steun aan een meetploeg

d. Overgaan tot de volgende operaties:
 Gebruik van de vacuümtank
 ELRO-pomp
 Plaatsing van drijvende dijken, skimmers, gebruik van dispersanten...
 Weghalen en vervoer van vervuilend materiaal, …
 Weghalen en vervoer van dode dieren in geval van epizoötie
e. Overgaan tot de decontaminatie met het volgende materieel:
 Decontaminatieketen Gemco/Utilis/OWR
 Aanhangwagen Cristianini
f. Deze interventies worden uitgevoerd met een aangepast beschermpak, met inbegrip van
het gaspak of perslucht

3. Polyvalente taken ter ondersteuning van de specialiteiten van de cluster SAR (Search
And Rescue)
a. helpen bij evacuatie als ondersteuning van FRUB
b. Deelnemen aan opgravingen en zoekacties van vermiste personen
c. Deelnemen aan een USAR-opdracht
d. Steun aan het bedienen van materieel voor zware en gespecialiseerde ontzetting
e. De module speleohulp installeren (alleen Crisnée)

4. Polyvalente taken ter ondersteuning van de cluster HTD (Heavy Technical Deployment)
a. Een compacte wiellader (bobcat) en een heftruck bedienen
b. Gebruik van voertuigen voor opruiming van de weg (borstelwagen).
c. Steun aan het vervaardigen van drinkwaterzakjes
d. Water vanuit een tankwagen in een watertoren pompen, of drinkwaterlevering via
tankwagens aan zorginstellingen
e. De machine om de zandzakjes te vullen, gebruiken (of de zandzakjes zo nodig manueel
vullen)
f. De zandzakjes op paletten stapelen, inladen, uitladen en plaatsen
g. De volgende pompen gebruiken:
 Slijkpompen
 Alternatorunit
 PEZ
h. bijstand bij opstellen of inzet van :
 Hydrans pompen
 Goliath pomp (alleen Brasschaat)
 de TurboJet (alleen Brasschaat)
 Het superkanon (alleen Brasschaat)
i. De pompen in aanjaagverband plaatsen.

5. Polyvalente taken ter ondersteuning van de cluster ICM (Information and
Communication management)
a. Opstellen van een stroomgroep <10kVA
b. Besturen van een voertuig type bus
c. opzetten van de monodisciplinaire coördinatiecontainer
d. Logistieke steun bieden bij het opstellen van schermen, antennemasten, het trekken
van verbindingskabels (Elektrisch, netwerk).

