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Artikel 1 Doelstelling 

Alle operationele personeelsleden op een uniforme wijze uit te rusten met kazernekledij, interventiekledij, uit-

gangsuniform en sportkledij. 

De ter beschikking gestelde kledij dient te voldoen aan alle vooropgestelde en wettelijk verplichte eisen inzake 

persoonlijke bescherming. 

 

Artikel 2 Toepassingsgebied 

Dit reglement is van toepassing op alle operationele personeelsleden van de brandweerzone Rivierenland. 

 

Artikel 3 Beschrijving kledijpakketten 

Teneinde voor elke specifieke doelgroep een aan de opdracht aangepast standaard pakket interventie- en 

kazernekledij toe te kunnen wijzen, worden volgende pakketten vastgesteld: 

 

Stagiair brandweerman - vrijwilliger 

- 2 werkbroeken (kazernekledij) of combinatie 1 werkbroek + 1 overall 

- 1 werkvest (kazernekledij) 

- 2 T-shirt of polo korte mouw – voorzien van velcro voor zonelogo/graadaanduiding/naamaanduiding 

- 1 long sleeve – voorzien van velcro voor zonelogo 

- 1 sweater (of alternatief aangeboden door de zone) 

- 2 postlogo 

- 1 naamaanduiding + 1 graadaanduiding 

- 1 bivakmuts ter bescherming tegen vuur  

- 1 interventiejas 

- 1 interventiebroek 

- 1 paar rubber brandweerlaarzen 

- 1 paar brandweerhandschoenen 

- 1 paar handschoenen technische hulpverlening 

- 1 brandweerhelm  

- 1 brandweerpet 

- 1 broeksriem of 1 paar bretellen (enkel op aanvraag) 

- 1 fluo hesje klasse 2 

- 1 wintermuts 

 

Brandweerman – vrijwilliger (alle graden) 

- 3 werkbroeken (kazernekledij) of combinatie 2 werkbroeken + 1 overall of combinatie 1 werkbroek en 2 

overalls 

- 1 werkvest (kazernekledij)  

- 2 T-shirt of polo korte mouw – voorzien van velcro voor zonelogo/graadaanduiding/naamaanduiding 

- 2 long-sleeve – voorzien van velcro voor zonelogo 

- 1 sweater (of alternatief aangeboden door de zone) 

- 1 bivakmuts ter bescherming tegen vuur 

- 1 interventiejas 

- 1 interventiebroek 

- 1 paar brandweerlaarzen 

- 1 paar brandweerhandschoenen 

- 1 paar handschoenen technische hulpverlening 

- 1 brandweerhelm  

- 3 postlogo’s 

- 3 naamaanduidingen 

- 3 graadaanduidingen 

- 1 brandweerpet 

- 1 broeksriem of 1 paar bretellen 

- 1 fluo hesje klasse 2 

- 1 wintermuts  
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Brandweerman – beroeps (alle graden – inclusief stagiairs) 

- 4 werkbroeken (kazernekledij) of een combinatie van broeken en overall(s) (max 3 overalls) 

- 2 werkvesten (kazernekledij) (indien 3 overalls> slechts 1 werkvest) 

- 4 T-shirt of polo – voorzien van velcro voor zonelogo 

- 2 longsleeve – voorzien van velcro voor zonelogo 

- 2 sweater (of alternatief aangeboden door de zone) 

- 1 bivakmuts ter bescherming tegen vuur 

- 1 interventiejas 

- 1 interventiebroek 

- 1 paar brandweerlaarzen 

- 1 paar brandweerhandschoenen 

- 1 paar handschoenen technische hulpverlening 

- 1 brandweerhelm  

- 3 postlogo’s 

- 3 naamaanduidingen 

- 3 graadaanduidingen 

- 1 brandweerpet 

- 1 broeksriem of 1 paar bretellen 

- Veiligheidsschoenen aangepast aan werkzaamheden in de kazerne 

- 1 fluo hesje klasse 2 

- 1 wintermuts 

 

Ambulanciers(vrijwilligers) 

- 1 ambulanciersjas 

- 1 kazuivel 

- 3 werkbroeken (kazernekledij of ambulanciersbroek als alternatief aangeboden door de zone) 

- 1 werkvest (kazernekledij) (vervalt bij aanbieden ambulanciersbroek door de zone) 

- 1 paar veiligheidsschoenen 

- 2 polo of T-shirt 

- 1 sweater (of alternatief aangeboden door de zone) 

- 2 naamaanduidingen 

- 2 kentekens ambulancier of VPK (met velcro) 

- 2 zonelogo’s 

- 1 broeksriem  

 

De post voorziet reserve ambulanciersjassen voor was- en herstelbeurten en onvoorziene omstandigheden. 

 

Brandweerman – Ambulancier (bijkomend aan de uitrusting brandweerman) 

- 1 ambulanciersjas 

- 1 kazuivel 

- 1 werkbroek (kazernekledij) (of ambulanciersbroek als alternatief aangeboden door de zone) 

- 1 paar veiligheidsschoenen 

- 2 polo of T-shirt 

- 1 sweater (of alternatief aangeboden door de zone) 

- 2 kentekens ambulancier of VPK (met velcro) 

- 1 zonelogo 

 

De post voorziet reserve ambulanciersjassen (en eventueel ambulanciersbroeken indien aangeboden door de 

zone) voor was- en herstelbeurten en onvoorziene omstandigheden. 

 

Met betrekking tot het uitgangsuniform worden volgende regels vastgesteld: 

Elk operationeel brandweerman (dat momenteel nog niet over een uitgangsuniform beschikt) kan -  op zijn 

verzoek en éénmalig  - de beschikking krijgen over een uitgangsuniform zoals onder beschreven.  Onderhoud 

en retouches aan deze kledij zijn ten laste van het betreffende personeelslid.  Het uitgangsuniform wordt ten 
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vroegste ter beschikking gesteld na het behalen van het  (volledige) brevet brandweerman. (er kan om bud-

gettaire redenen een gefaseerde aankoop gebeuren om de huidige achterstand (tgv de onduidelijkheid op 

niveau van de FOD BiZa) weg te werken) 

Voor de officieren kan – na akkoord van de directeur logistiek – in (volledige of gedeeltelijke) vervanging 

worden voorzien als gevolg van slijtage.  

 

 

Mannelijke personeelsleden  (beroeps & vrijwilligers – officieren) 

- 1 uniformbroek 

- 1 uniformvest 

- 1 kepie 

- 1 wit hemd  

- 1 zwarte das  

- 2 sets schouderpassanten 

 

Vrouwelijke personeelsleden  (beroeps & vrijwilligers – officieren) 

- 1 uniformbroek of uniformrok (vrije keuze) 

- 1 uniformvest 

- 1 parka 

- 1 ‘bootje’ 

- 1 wit hemd korte of lange mouw  

- 1 zwarte das  

- 2 sets schouderpassanten 

 

Officieren vrijwilligers (bijkomend) 

- 1 wit hemd korte mouw 

- 1 wit hemd lange mouw 

o desgewenst 2 hemden van hetzelfde type indien gewenst door personeelslid 

- 1 set schouderpassanten goud geborduurd 

 

Officieren beroeps (bijkomend) 

- 2 witte hemden korte mouw 

- 2 witte hemden lange mouw 

o desgewenst een andere combinatie kort / lang indien gewenst door personeelslid 

- 1 set schouderpassanten goud geborduurd 

 

Met betrekking tot kledij voor het beoefenen tijdens de werktijd van sport kaderend in het op peil hou-

den van de fysieke conditie: 

Voor het operationeel personeel wordt (op aanvraag) voorzien in: 

- 1 paar sportschoenen (combi – kwaliteitsniveau voor oefenen PPMO)  

- 1 sportbroek (met logo Rivierenland) 

- 1 sport T-shirt (met logo Rivierenland) 

 

Voor de actieve duikers: 

- 1 zwembroek 
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Artikel 4 Vervangingstermijnen 

 

Interventiekledij brandweer 

UITRUSTINGSSTUK AFSCHRIJFTERMIJN NORMERING 

Interventiejas 
Hoge Slijtage of 50 
wasbeurten 

EN469 en 471 (klasse2) 

Interventiebroek 
Hoge slijtage of 50 was-
beurten 

EN469 en 471 (klasse2) 

Brandweerhelm Cfr fabrikant EN 443 met ATEX lamp 

Helm technische hulpverlening Cfr fabrikant EN 12492 en EN 397 

Nomex hoofdkap Bij defect/slijtage EN 13911 

Brandweerhandschoen Bij defect/slijtage EN 659 

Handschoen technische hulpverlening Bij defect/slijtage EN 388 

Brandweerlaars leder Bij defect/slijtage EN 15090 type 2 

Brandweerlaars rubber Bij defect/slijtage  EN 15090 type 2 

   

   

   

   

   

 

Kazernekledij brandweer - vrijwilligers 

UITRUSTINGSSTUK AFSCHRIJFTERMIJN NORMERING 

Werkvest/werkvest/overall Bij defect/slijtage 
Anti-statisch -zuurbestendig – 
hittebestendig 

longsleeve Bij defect/slijtage 
Anti-statisch -zuurbestendig – 
hittebestendig 

Polo Bij defect/slijtage 
Anti-statisch -zuurbestendig – 
hittebestendig 

T-shirt Bij defect/slijtage 
Anti-statisch -zuurbestendig – 
hittebestendig 

Sweater of alternatief aangeboden door 
de zone 

Bij defect/slijtage 
Anti-statisch -zuurbestendig – 
hittebestendig 

Naamaanduiding Bij overmaatse slijtage - 

Graadaanduiding Bij overmaatse slijtage - 

Postlogo Bij overmaatse slijtage - 

Brandweerpet Bij overmaatse slijtage - 

Broeksriem/bretellen Defect/slijtage  

 

Kazernekledij brandweer - beroeps 

UITRUSTINGSSTUK AFSCHRIJFTERMIJN NORMERING 

Werkvest/werkbroek/overall Defect/slijtage 
Anti-statisch -zuurbestendig – 
hittebestendig 

longsleeve Defect/slijtage 
Anti-statisch -zuurbestendig – 
hittebestendig 

Polo Defect/slijtage 
Anti-statisch -zuurbestendig – 
hittebestendig 

T shirt Defect/slijtage 
Anti-statisch -zuurbestendig – 
hittebestendig 

Sweater of alternatief aangeboden door 
de zone 

Defect/slijtage 
Anti-statisch -zuurbestendig – 
hittebestendig 

Naamaanduiding Bij overmaatse slijtage - 

Graadaanduiding Bij overmaatse slijtage - 

Postlogo Bij overmaatse slijtage - 
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Brandweerpet Bij overmaatse slijtage - 

Broeksriem Defect/slijtage  

Bretellen Defect/slijtage  

 

 

 

 

 

 

Uitgangsuniform (officieren) 

UITRUSTINGSSTUK AFSCHRIJFTERMIJN NORMERING 

Vest (excl. off) 
Defect of overmaatse 
slijtage 

 

Broek / rok (excl. off) 
Defect of overmaatse 
slijtage 

 

Kepie / bootje overmaatse slijtage  

Hemd (wit / blauw) (excl. off)  
Defect of overmaatse 
slijtage 

 

Das zwart (excl. off) overmaatse slijtage  

Schouderpassanten (excl. off) overmaatse slijtage  

Broeksriem 
Defect of overmaatse 
slijtage 

 

Handschoenen – stof – wit overmaatse slijtage  

Handschoenen – leder overmaatse slijtage  

   

Officieren   

Vest 
Defect of overmaatse 
slijtage 

 

Broek / rok 
Defect of overmaatse 
slijtage 

 

Hemd wit 
Defect of overmaatse 
slijtage 

 

Das overmaatse slijtage  

Schouderpassanten overmaatse slijtage  

   

 

Ambulanciers - vrijwilligers 

UITRUSTINGSSTUK AFSCHRIJFTERMIJN NORMERING 

Ambulanciersjas 
Defect of overmaatse 
slijtage 

 

Kazuivel 
Defect of overmaatse 
slijtage 

 

Polo / T-Shirt / longsleeve 
Defect of overmaatse 
slijtage 

 

Sweater of alternatief aangeboden door 
de zone 

Defect of overmaatse 
slijtage 

 

Naamaanduiding Bij overmaatse slijtage  

Kenteken ambulancier (met velcro) Bij overmaatse slijtage  

Postlogo Bij overmaatse slijtage  

Veiligheidsschoenen / laarzen 
Defect of overmaatse 
slijtage 

 

Werkbroek (kazernekledij) 
Defect of overmaatse 
slijtage 

 

Werkvest (kazernekledij) 
Defect of overmaatse 
slijtage 

 

Broeksriem 
Defect of overmaatse 
slijtage 
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Sportkledij 

UITRUSTINGSSTUK AFSCHRIJFTERMIJN NORMERING 

Sportschoen  (combi) 
Defect of overmaatse 
slijtage  maximum 1 
paar per jaar 

Kwaliteitsniveau voor oefenen 
PPMO proeven 

Sportbroek met logo zone 
Defect of overmaatse 
slijtage 

 

Sport T-Shirt met logo zone 
Defect of overmaatse 
slijtage 

 

 

OPMERKING 

Kledij welke vroegtijdige slijtage vertoont ten gevolge van veelvuldig gebruik kan, na goedkeuring van de post-

overste of post – materiaalverantwoordelijke, vroeger worden vervangen, teneinde de persoonlijke veiligheid 

van betrokken personeelslid te waarborgen. 

 

Artikel 5 Werkingsprincipe & voorraadbeheer 

Alle door de zone Rivierenland aangekochte persoonlijke kledij en uitrusting wordt voorzien van een barcode-

label teneinde een geautomatiseerde opvolging te kunnen organiseren. 

Met betrekking tot de kledij en uitrusting waarvoor wettelijke bepalingen en vervangtermijnen zijn vastgelegd, 

dienen deze termijnen te worden opgenomen in het vervangschema. 

Met betrekking tot nieuwe kledij conform de quota zoals bepaald in onderhavig reglement, zal een stelselma-

tige invoering gebeuren, teneinde een maximaal gespreide vervanging te waarborgen. 

Er wordt voor de zone een centraal stockbeheer georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de directeur 

logistiek. 

In de posten wordt een beperkte stock aangelegd van kledij en uitrusting welke om reden van persoonlijke 

bescherming onmiddellijk moet kunnen worden vervangen na of zelfs tijdens een interventie .  Alle andere 

kledij en uitrusting wordt exclusief centraal beheerd en wordt bezorgd aan de posten op afroep  via een zonale 

estafettedienst. 

Kledij of uitrusting welke om reden van ouderdom of slijtage dient te worden vervangen, moet worden binnen-

geleverd.  Zonder afgifte van de te vervangen kledij of uitrusting wordt GEEN nieuwe kledij of uitrusting over-

handigd. 

Bij verlies van kledij moet toelating tot vervanging worden gegeven via de postoverste  Een notulering van dit 

verlies zal worden ingevoerd in de persoonlijke fiche. 

 

Artikel 6 Onderhoud en inspectie 

Minimaal één maal per jaar wordt een algemene kledij-inspectie doorgevoerd door de post-materiaalverant-

woordelijke tezamen met een afgevaardigde van de dienst logistiek.  De resultaten hiervan worden genoteerd 

in de persoonlijke steekkaart. 

Bij elke wasbeurt wordt een visuele controle uitgevoerd van de aangeboden interventiekledij of -uitrusting. 

In functie van de bevindingen van de post-materiaalverantwoordelijke kan worden overgegaan tot vroegtijdige 

vervanging van persoonlijke kledij of uitrusting in functie van persoonlijke veiligheid. 

Met betrekking tot het wassen van de interventiekledij wordt het betrokken personeelslid op de hoogte ge-

bracht van de periodieke noodzaak tot onderhoudsbeurt.  Met betrekking tot het wassen van kazernekledij 

biedt  de zone de nodige praktische modaliteiten aan in de posten. 

De onderhoudsbeurten van de interventiekledij worden genoteerd op de persoonlijke steekkaart.  

 

Artikel 7 kledij gedragslijn 

Interventiekledij 

- de interventie-uitrusting is een samenstelling van PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) die con-

form de wetgeving gedragen moet worden bij interventies en  oefeningen volgens de hiervoor geldende 

reglementering afhankelijk van het type tussenkomst. 

- in elk geval moet het personeelslid de interventie-uitrusting dragen die afgestemd is op de risico’s waar-

aan het personeelslid blootgesteld kan worden. 
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- het is verboden om interventiekledij mee naar huis te nemen, behoudens goedkeuring van de postover-

ste. 

- bij indiensttreding ontvangt elk personeelslid een interventie-uitrusting welke aansluit bij de hem opge-

legde taak  en bijhorend functieprofiel. 

- Ieder personeelslid is zelf verantwoordelijk voor de hem toevertrouwde kledij en uitrusting. Controle op 

reinheid en veiligheid is in de eerste plaats eigen verantwoordelijkheid. 

- de in dit reglement opgenomen afschrijftermijnen zijn richtlijnen. 

- bij het bereiken van de maximale gebruikstermijn (bepaald door hetzij de leeftijd, hetzij door het maximaal 

aantal toegelaten wasbeurten indien van toepassing) van bepaalde delen van de interventie-uitrusting 

of indien onherstelbare beschadigingen worden vastgesteld, worden deze automatisch vervangen door 

de post-materiaalverantwoordelijke. 

- vervanging van delen van de uitrusting op vraag van het personeelslid is onderhevig aan het inleveren 

van het te vervangen deel van de interventie-uitrusting. 

- het onderhoud en de herstelling van de interventiekledij valt onder het beheer van de directie logistiek, 

welke hiervoor een werkmethodiek en organisatieschema opstelt.  

- De kledij dient steeds op een correcte manier te worden gedragen. 

 

Kazernekledij 

- de kazernekledij  is een samenstelling van PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) die conform de 

wetgeving gedragen moet worden bij interventies en  oefeningen volgens de hiervoor geldende regle-

mentering afhankelijk van het type tussenkomst en dit in combinatie met de interventie-uitrusting. 

- in elk geval moet het personeelslid de kazernekledij  dragen die is voorgeschreven in de desbetreffende 

wetgeving. 

- de kazernekledij dient te worden gedragen bij het verrichten van werkzaamheden in de brandweerpost 

en tijdens opdrachten en interventies buiten de kazerne.  (Voor de officieren kan deze kazernekledij 

worden vervangen door het uitgangsuniform of een deel hiervan voor niet-operationele taken.) 

- het dragen van de kazernekledij voor niet-brandweeropdrachten is verboden. 

- bij indiensttreding ontvangt elk personeelslid een pakket kazernekledij dat aansluit bij de hem opgelegde 

taak  en bijhorend functieprofiel. 

- de in dit reglement opgenomen afschrijftermijnen zijn richtlijnen. 

- bij het bereiken van de maximale gebruikstermijn (bepaald door hetzij de leeftijd, hetzij door het maximaal 

aantal toegelaten wasbeurten indien van toepassing) van bepaalde delen van de kazernekledij of indien 

onherstelbare beschadigingen worden vastgesteld, worden deze automatisch vervangen door de post-

materiaalverantwoordelijke. 

- vervanging van delen van de kazernekledij op vraag van het personeelslid is onderhevig aan het inleve-

ren van de te vervangen deel van de kazernekledij. 

- de noodzaak tot het eventueel uitbreiden van (bepaalde delen van) het pakket kazernekledij wordt be-

paald door de postoverste mits een duidelijke motivatie aan - en goedkeuring door - de directie logistiek. 

- voor het beroepspersoneel gelden de volgende afspraken: 

- als buitenste laag op het lichaam dient één van volgende kledingstukken te worden gedragen: 

o vest kazernekledij 

o broek kazernekledij (of overall) 

o polo,  T-Shirt of longsleeve 

o sweater  (of alternatief aangeboden door de zone) 

o wit hemd (officieren) 

- op vest, polo, T-Shirt, longsleeve, sweater of fleece zijn steeds volgende kentekens aange-

bracht: 

o Naamaanduiding 

o Graadaanduiding 

o zonelogo 

- voor de officieren wordt het witte hemd voorzien van de van toepassing zijnde schouderpassan-

ten. 
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- er mogen geen andere kentekens op de ter beschikking gestelde kledij worden aangebracht.  

Hiervoor is een zonale besluitvorming vanwege de directie logistiek noodzakelijk.  Kledij of uit-

rusting welke deze vreemde kenmerken bevat, zal op kosten van betrokkene dienen te worden 

vervangen. 

- voor de personeelsleden waarvoor omwille van hun dagdagelijkse werkzaamheden (mekanie-

ker, poetsdienst, administratief personeel.. ) specifieke kledij noodzakelijk is voor het veilig 

uitvoeren van hun taak conform de geldende wetgeving, gelden bovenstaande regels niet en 

wordt voorzien in een bijkomende uitrusting in functie van taak en functieprofiel.  Dit wordt 

geregeld in een separaat kledijreglement voor het technisch en administratief personeel. 

- voor het vrijwilligerspersoneel gelden volgende afspraken: 

- in het geval van interventie dient de kazernekledij te worden gedragen conform de wetgeving ter 

zake en dit op unieke verantwoordelijkheid van het personeelslid.  Deze kledij wordt hetzij aan-

gedaan bij vertrek naar de brandweerpost, hetzij aangetrokken in de brandweerpost vooraf-

gaand aan de interventie. 

- met betrekking tot de onderkleding 

o er mag geen makkelijk brandbare of smeltbare onderkleding gedragen worden tijdens in-

terventies.  Elk personeelslid ziet hier voor zichzelf op toe en draagt hier zelf de eindver-

antwoordelijkheid. 

- bij alle andere (brandweer)activiteiten in de brandweerpost dient als buitenste laag op het li-

chaam één van volgende kledingstukken te worden gedragen: 

o vest kazernekledij 

o broek kazernekledij of overall 

o polo,  T-Shirt of longsleeve 

o sweater  (of alternatief aangeboden door de zone) 

- op vest, polo, T-Shirt, sweater of fleece zijn steeds volgende kentekens aangebracht: 

o naamaanduiding 

o graadaanduiding 

o zonelogo 

- er mogen geen andere kentekens op de ter beschikking gestelde kledij worden aangebracht.  

Hiervoor is een zonale besluitvorming vanwege de directie logistiek noodzakelijk.  Kledij of uit-

rusting welke deze vreemde kenmerken bevat, zal op kosten van betrokkene dienen te worden 

vervangen. 

 

Uitgangsuniform (éénmalig na het beëindiging van de stageperiode) 

- het uitgangsuniform vormt een samenstelling van een aantal kledij-onderdelen en kan worden gedragen 

afhankelijk van de opdracht of gebeurtenis in een welbepaalde samenstelling.  We onderscheiden vol-

gende samenstellingen: 

- gedragen als dagelijkse ‘werkkledij’ door de officieren 

o Uniformbroek of rok (m/v) 

o  Wit hemd (korte of lange mouw) 

o Zwarte das 

o Schouderpassanten 

- gedragen als ‘uitgangsuniform’ 

o Uniformbroek of rok 

o uniformvest 

o Wit hemd (korte of lange mouw) voor de officieren 

o Blauw hemd (korte of lange mouw) voor de niet-officieren 

o Zwarte  of blauwe das 

o Schouderpassanten 

o Kepie of  hoedje (m/v) 

o Zwarte lederen handschoenen (officieren) 

o Witte katoenen handschoenen (niet-officieren) 

 

- het uitgangsuniform mag  (buiten beroepsmatige opdrachten voor de officieren) enkel worden gedragen 

bij die gelegenheden welke bij  zonaal dienstorder worden bepaald. 
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- het uitgangsuniform mag onder geen beding worden gedragen bij niet-brandweeractiviteiten. 

- het onderhoud van het uitgangsuniform gebeurt door het personeelslid.  Herstellingen aan onderdelen 

van het uniform (met uitzondering van kousen, schoenen, hemd en das) worden uitgevoerd in beheer van 

de directie logistiek, welke hiervoor een procedure opstelt. 

- de in dit reglement opgenomen afschrijftermijnen zijn richtlijnen. 

- Er mogen geen andere kentekens op de ter beschikking gestelde kledij worden aangebracht.  Hiervoor 

is een zonale besluitvorming vanwege de directie logistiek noodzakelijk.  Kledij of uitrusting welke deze 

vreemde kenmerken bevat, zal op kosten van betrokkene dienen te worden vervangen. 

 

Het is aan alle personeelsleden en ex-personeelsleden VERBODEN om enig uitrustings- en kledijstuk 

dat ten dienste werd gesteld door de brandweerzone Rivierenland te gebruiken voor activiteiten vreemd 

aan de activiteiten van brandweerzone Rivierenland. 

 

Artikel 8 Bevorderingen 

Bij bevordering kunnen de graadaanduidingen worden ingeruild voor de nieuwe noodzakelijke aanduidingen 

zoals voorzien in dit reglement. 

Aangepaste interventiekledij aan de nieuwe graad zal desgevallend worden ter beschikking gesteld (mogelijk 

na bestelling).   

 

 

Artikel 9 Uitdiensttreding 

Leden welke om een andere reden dan opruststelling uit dienst treden, worden verplicht al de hen toever-

trouwde brandweerkledij en uitrusting terug te bezorgen bij de respectievelijke kledijverantwoordelijken van de 

post van tewerkstelling en dit tegen ontvangstbewijs. 

Leden welke uit dienst treden wegens opruststelling wordt in afwijking van de hierboven vastgestelde regel 

het uitgangsuniform behouden om actief deel te kunnen nemen aan activiteiten waarvoor zij worden uitgeno-

digd door de hulpverleningszoen.  Het onderhoud en de vervanging van deze kledij is ten hunner laste.  De 

beschreven gedrags- en gebruiksvoorwaarden zijn ook op hen van toepassing. 

 

Artikel 10 kledij vreemd aan de organisatie 

 

Het is verboden om persoonlijke veiligheidskledij of -uitrusting te gebruiken voor oefen- en interventiedoelein-

den. 

 


