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Preventie: Juridische basis 

•Chemical Weapons Convention

geratificeerd 27 januari 1997

•Wet 28 Mei 1956 betreffende de ontplofbare 

en voor deflagratie vatbare stoffen.

•KB 23 september 1958 houdende Algemeen 

Reglement Springstoffen (ARS).   

•Wet 20 Mei 1994 inzake de rechtstoestanden 

personeel Defensie

• Ministeriële omzendbrief 26 oktober 2006 

betreffende nood -en interventieplanning,

BS 10 januari 2007.



Preventie: Juridische basis 

•Protocolakkoord 30 Juni 2014 tussen de:

 Minister van Landsverdediging;

 Minister van Binnenlandse zaken;

 Minister van Justitie betreffende

de interventies van de dienst voor opruiming en 

vernietiging van ontploffingstuigen op het 

nationale grondgebied. 



Uitwerking Protocolakkoord 

Discipline 4:

DOVO: Dienst voor Opruiming en 

Vernietiging Ontploffingstuig 

Discipline 1:

Discipline 2:

Discipline 3:

Levert in kader van het protocolakkoord 

2014 munitie-technische ondersteuning 

voor de diverse disciplines  



Uitwerking Protocolakkoord

•Defensie (DOVO is verantwoordelijk voor:

 de neutralisatie;

 het transport;

 het opslaan van;

 de vernietiging; 

van gevonden munitie, springstoffen en 

geïmproviseerde tuigen. 

Deze interventie is gratis. 

• De politie kan beroep doen op DOVO 

voor:

 lokaliseren 

 preventief onderzoek 



Preventie: praktische tips bij de 

ontdekking van ontploffingstuigen

•Geen manipulatie van de munitie

•Graafwerken onmiddellijk stoppen

•Evacuatie van de site. Indien vreemde geur 

of rook waarneembaar: evacuatie naar de 
wind toe 

•Onthoud de juiste ligplaats (afbakenen)

•Verwittig alle aanwezige personeel 

•Toegang tot de vindplaats afsluiten



Preventie: praktische tips bij de 

ontdekking van ontploffingstuigen

•In functie van de omstandigheden: 

•Een verantwoordelijke blijft op de site 

•Opvang van de hulpdiensten (waaronder 

DOVO) aan de ingang van het bedrijf/site . 

•Informatie rechtstreeks overmaken aan de 

hulpdiensten 

•Site bovenwinds benaderen  

•Instructies hulpdiensten opvolgen 



•Politie verwittigen: Tf: 101 of lokale politie 

•Melden: 
•Identiteit aanvrager 

•Wat

•Waar

•Hoeveel

•Aard van de werkzaamheden op de werf

•Nabijheid secondaire gevaren: 

nutsleidingen (gas, pipeline,.. )

gevoelige zones (ziekenhuis, school,..) 

Preventie: praktische tips bij de 

ontdekking van ontploffingstuigen
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Interventie politie 

Politie komt ter plaatse 

Doet vaststelling van vondst   

Politie maakt aanvraag over aan DOVO

Politie bepaalt dringendheid
“ZONDER URGENTIE”: planning  2 tot 3 werkdagen

“DRINGEND”: ernstig risico voor openbare veiligheid 

“ONMIDDELLIJK”: levensbedreigend 



Preventie: praktische tips bij de 

ontdekking van ontploffingstuigen

• In functie van de omstandigheden: 

Na ontdekking: een verantwoordelijke blijft op 

de site 



Preventie: praktische tips bij de 

ontdekking van ontploffingstuigen
•Opvang van de hulpdiensten (waaronder 

DOVO) aan de ingang van het bedrijf / site . 



Preventie: praktische tips bij de 

ontdekking van ontploffingstuigen

•Instructies hulpdiensten opvolgen 
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Gevoelige ontstekingssystemen
• schok

• hitte

• elektriciteit

• wrijving 

• trilling

• magnetisme

• licht  

• radio-uitzending…

Gevalstrikte munitie

Tijdsontstekers

Anti-manipulatie ontstekers….

Gevaar van munitie
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• Detonatie/Deflagratie met verscherving 

en/of drukgolf 

• Brandwonden

• Toxisch

Effecten van munitie 
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Detonatie/Deflagratie



Effecten van munitie 

Detonatie

Letsel aan personeel



Effecten van munitie 

Detonatie

Letsel aan personeel



Effecten van munitie 

Detonatie

Schade aan materieel



Effecten van munitie 

Detonatie 

Schade aan materieel 



Effecten van munitie 

Detonatie 

Schade aan infrastructuur: bovengrondse schok 



Effecten van munitie 

Detonatie 

Schade aan infrastructuur: ondergrondse schok 



Effecten van munitie 

Brandwonden bij witte fosfor



Effecten van munitie: Toxisch

Hinderlijk 

Blaartrekkend

Schadelijk 

(kankerverwekkend)

Dodelijk 
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INCIDENT

1. Aanvraag Staatstegemoetkoming
2. Verwijzen naar PV politie (uniek nummer)
3. Herstellingsfacturen bijhouden
4. Foto’s van schade nemen 

!  Binnen de 3 maand !

Wat na een incident?  Wisselwerking met DOVO

Tf: 112



• Schrijven richten tot FOD Binnenlandse 

zaken Brabant Dienst Rampenschade  

Wat na een incident?  Wisselwerking met DOVO

Dienst Rampenschade
Leuvenseweg 1
1000 Brussel
02/500 24 52
Com.scv@ibz.fgov.be
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Types munitie 

Munitie kleine wapens 

Handgranaten

Mortieren 

Artillerieprojectielen

Vliegtuigbommen

Pyrotechnische munitie 
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Munitie kleine wapens



Munitie kleine wapens

http://www.wk2ammo.com/attachment.php?attachmentid=3096&d=1128037562
http://www.wk2ammo.com/attachment.php?attachmentid=3096&d=1128037562


Munitie kleine wapens

Mogelijk uitzicht



Types munitie 

Munitie kleine wapens 

Handgranaten

Munitie voor mortieren 

Artillerieprojectielen

Vliegtuigbommen

Pyrotechnische munitie 



Handgranaten



Handgranaten

Mogelijk uitzicht



Types munitie 

Munitie kleine wapens 

Handgranaten

Munitie voor mortieren

Artillerieprojectielen

Vliegtuigbommen

Pyrotechnische munitie 



Munitie voor mortieren



Munitie voor mortieren



Munitie voor mortieren

Mogelijk uitzicht

http://img19.imageshack.us/i/liv1b.jpg/
http://img19.imageshack.us/i/liv1b.jpg/
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Artillerieprojectielen

Mogelijk uitzicht



• Fragmentatie /Shrapnel

Artillerieprojectielen



E.K.Z.17. E.K.Z.16.E.K.Z.16.

Tox vastTox vloeibaarHE



Types munitie 

Munitie kleine wapens 

Handgranaten

Munitie voor mortieren 

Artillerieprojectielen

Vliegtuigbommen

Pyrotechnische munitie 



Vliegtuigbommen

http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/images/PUWbommen.jpg
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/images/PUWbommen.jpg


Vliegtuigbommen

Mogelijk uitzicht



Pyrotechnische munitie

veroorzaakt geluids-, licht-, gas-of rookvormend effect.



Pyrotechnische munitie




