
1/10 BEHANDELING VAN IN ZEE OPGEVISTE 

MIJNEN EN EXPLOSIEVEN 

BaZ 2018-1/10 vervalt. 

1. Mijnen, torpedo's, dieptebommen en/of andere explosieve oorlogstuigen komen soms In het trellnetvlstuig 
terecht of geraken erin verstrengeld. Dit is dikwijls het geval wanneer de treilnetvisserij beoefend wordt 
in gebieden die relatief veraf gelegen zijn van de Belgische kust. Ondanks het feit dat deze explosieven
gedurende vele jaren in het water hebben gelegen. blijven er niettemin vele gevaren aan verbonden. Hieronder
volgen enige richtlijnen die nageleefd dienen te worden bij het oppikken van dergelijke tuigen.

2. Wanneer in een korre die nog buitenboards uitstaat een verdacht explosief waargenomen wordt, zal dit NIET
aan boord worden gehesen. Het kappen van de korre is altijd de veiligste maatregel. Indien mogelijk dient dit
te geschieden na het treilnet uitgevierd te hebben en het vrij van de gewone visgronden gesleept te hebben
maar altijd naar ondieper water.

3. In geval het verdacht explosief tuig pas ontdekt wordt als de Inhoud van de korre op het dek ligt dienen
volgende acties genomen te worden:
• het tuig in kwestie vrijwaren voor stoten 
• het tuig derwijze op dek stuwen dat het vrij Is van de Invloed van elke hitte en trillingsbron 
• het tuig deugdelijk opkeggen en vastsjouwen om elke beweging ervan te beletten 
• het tuig afdekken en van de buitenlucht afsluiten <Dit Is belangrijk omdat elk explosief dat aan de 

atmosfeer Is blootgesteld zeer gevoelig aan schokken kan worden, wanneer het uitgedroogd lsl 
• een explosief wapen mag nooit tot zinken gebracht worden In dieper water dan die van de vindplaats

4. Voor de veiligheid van de scheepvaart en de vissersvaartuigen dient de positie van het gezonken explosief of
van de korre (bebakend of niet bebakend) steeds te worden gemeld aan het MRCC-KUSTWACHT OOSTENDE te
Oostende (Maritlme Rescue and Coordinatlon Centrel welke op zijn beurt het Maritiem Informatie Kruispunt
(MIK), Graaf Jansdljk 1, 8380 ZEEBRUGGE zal Inlichten. 

5. Wanneer een verdacht explosief wapen opgevist wordt In een positie gelegen op een tweetal uren vaart van
de Belgische kustlijn, wordt dit feit per radio gemeld aan het MRCC - KUSTWACHT OOSTENDE te Oostende. Dit

bericht zal ook de vermoedelijke plaats en uur van aankomst van het schip op de rede vermelden. 
In het zicht van de haven zullen de dulkers-ontmljners vla een vaartuig van de Marine zich aan boord van het 
vissersvaartuig begeven. De ontmljners zullen per radio hun advies over de mogelijkheid van binnenlopen In
de haven meedelen: wat de haven. van Oostende betreft aan de verkeersleiding. wat de haven van Zeebrugge
betreft aan Port-Control. In dit geval moet het vissersvaartuig op de voorbehouden plaats meren. 
Oordeelt de ontmljner dat de risico's te groot zijn en dat het onschadelijk maken moet geschieden tenzij In
volle zee, tenzij na stranding van het schip, dan zullen de ontmljners In overleg met het MRCC-KUSTWACHT
OOSTENDE daartoe het bevel geven. 

6. Een schip met een explosief wapen aan boord of In zijn vistuig zal In zijn omgeving varende schepen daarvan
verwittigen. Wanneer de korre gekapt wordt of het explosief tot zinken gebracht werd, zal deze positie
Insgelijks aan de omliggende scheepvaart en het MRCC-KUSTWACHT OOSTENDE medegedeeld worden, welke
op zijn beurt het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK! zal Inlichten.

7. In geen enkel geval zal getracht worden op eigen initiatief een mijn op te pikken en daarmee een haven 
binnen te lopen.

Bron: Ministerie van Defensie - Marinecomponent 
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Explosief gevonden? 

- opgevist

- opgezogen

Op dek Buiten boord 

• 

• 

• 

• 

• 

a/b houden • overboord zetten

op dek stuwen (naar ondieper water)

(vrij van hitte- en bebakenen

en trillingsbron) kust> 4000 m

beweging beletten pijplijnen > 2000 m

afdekken kabels > 2000 m

op 4000 m van meetpalen > 1000 m

de kust komen wrakken > 1000 m

(indien mogelijk) boeien > 200 m

Melden MRCC & in omgeving 

varende schepen verwittigen 

• positie

• type (explosievenkaart)

• afmetingen
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