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De Civiele Bescherming helpt 
in de gevangenis van Doornik 
 
 

Brussel, 14/10/2010 – Acht vrijwilligers van de Civiele Bescherming helpen sinds enkele dagen 
in de penitentiaire instelling van Doornik. De directeur van de instelling heeft de logistieke 
ondersteuning van de Civiele Bescherming gevraagd naar aanleiding van de cipiersstaking. De 
voorbije vijf jaar heeft de Civiele Bescherming al bijna 850 dagen in de gevangenissen 
geholpen. 
 
De Civiele Bescherming van Ghlin, de provincie Henegouwen, intervenieert sinds zaterdag 9 oktober 
2010 in de gevangenis van Doornik. De vijf andere eenheden van de Civiele Bescherming zijn 
eveneens gemobiliseerd om het hoofd te bieden aan de aangekondigde stakingen in de andere 
provincies.  
 
Het contact met de gedetineerden verloopt in Doornik momenteel zonder problemen. In het kader van 
haar humanitaire opdrachten is de Civiele Bescherming belast met het verzekeren van de verdeling 
van drie maaltijden per dag en geneesmiddelen onder de gedetineerden.  
 
De personeelsleden van de Civiele Bescherming die gemobiliseerd worden voor ondersteuning in de 
penitentiaire instellingen zijn meestal vrijwilligers verbonden aan de zes operationele eenheden van 
de Civiele Bescherming van Crisnée, Ghlin, Libramont, Brasschaat, Jabbeke en Liedekerke. Deze 
vrijwilligers laten hun dagelijkse job staan wanneer ze opgeroepen worden voor een interventie.  

 

Aantal uren interventie in de gevangenissen 

Jaar Brasschaat Crisnée Ghlin Jabbeke Libramont Liedekerke Totaal 

2006 * 2080 * * * 1374 3454 

2007 * 787 * * * 80 867 

2008 1129 2042 * 2820 * 4669 10660 

2009 0 903 * 184 11 137 1235 

2010 (van 
1/1/10 tot 1/10/10) 

253 1210 428 945 90 1190 4116 

Totaal 1382 7022 428 3949 101 7450 20332 uren 
= 847 dagen 

* Cijfers niet beschikbaar 
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Zes operationele eenheden  

De Civiele Bescherming telt momenteel bijna 900 leden waarvan 616 beroepspersoneelsleden en zo’n 
250 kernvrijwilligers. Ze werken in zes operationele eenheden die verspreid liggen over het Belgische 
grondgebied.  

De Civiele Bescherming biedt haar hulp aan de bevolking aan bij kleine en grote rampen. Ze biedt 
versterking aan de hulp- en politiediensten met zwaar en gespecialiseerd materieel.  

Deze organisatie is een tweedelijnshulpdienst die tot de Federale Overheidsdienst Binnenlandse 
Zaken behoort. Ze intervenieert op vraag van de minister van Binnenlandse Zaken, de politie, een 
brandweerdienst, een burgemeester, een gouverneur of een andere overheid. 

Eind 2010 werft de Civiele Bescherming nog 400 kernvrijwilligers aan. Voor meer informatie: 
www.civieleveiligheid.be  

 

veiligheid en evenwicht in de chaos

symbool van evenwicht, kleur van veiligheid en bescherming

teken van vuur en chaos
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Contactpersoon: 

Ophélie Boffa, Communicatie Civiele Veiligheid 

0478 30 62 04 – Ophelie.Boffa@ibz.fgov.be 

 


