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Reglement 

 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 

 Doel Artikel 1.

Dit reglement bepaalt, onverminderd de bepalingen in het KB administratief statuut, het 
personeelsreglement voor het operationeel personeel en de rechtspositieregeling voor het 
adinistratief- en technisch personeel, de modaliteiten voor het dragen en wijze van ter beschikking 
stellen van kledij door de Zone. 

 Definities  Artikel 2.

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.  
1° Personeelslid: het operationeel personeelslid d en het administratief en technisch personeelslid; 
2° Operationeel personeelslid: het brandweerlid, ongeacht of het een vrijwillig personeelslid of een 

beroepspersoneelslid is, vermeld in artikel 103 van de Wet Civiele Veiligheid; 
3° Ambulancepersoneelslid: beroeps en vrijwillig ambulancier die geen brandweerman/vrouw is, 

vermeld in artikel 103 van de Wet Civiele Veiligheid; 
4° Beroepspersoneelslid: beroepsbrandweerman/vrouw en beroepsambulancier die geen 

brandweerman/vrouw is, vermeld in artikel 103 van de Wet Civiele Veiligheid; 
5° Vrijwillig personeelslid: vrijwillig brandweerman/vrouw en ambulancier, vermeld in artikel 103 

van de Wet Civiele Veiligheid;  
6° Kledij: uitgaanstenue, PBM en dienstkledij dat door de Zone aan haar personeelsleden ter 

beschikking wordt gesteld; 
7° Uitgaanstenue: de bij MB uitgaanstenue vastgestelde en verplicht te dragen kleding voor 

het operationeel personeelslid, dat geen ambulancepersoneelslid is; 
8° Persoonlijke beschermingsmiddelen, hierna “PBM” genoemd:, elk middel bedoeld in artikel 

3, 4°, van het koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen;  

9° Dienstkledij: 
- de bij MB diensttenue vastgestelde en verplicht te dragen kleding voor het 

operationeel personeelslid (dat geen ambulancepersoneel is); 
- de bij KB interventiekledij ambulanciers vastgestelde en verplicht te dragen kleding 

voor het ambulancepersoneelslid; 
- en alle andere kledij dan het uitgaanstenue en de PBM, dat door de Zone ter 

beschikking wordt gesteld aan het personeelslid en die toelaat de dra(a)g(st)er als 
personeelslid van de zone in zijn/haar functie te identificeren; 

10° KB administratief statuut: Koninklijk Besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het 
administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones; 

11° KB interventiekledij ambulanciers: koninklijk besluit van 26 januari 2018 houdende 
vaststelling van de kenmerken van de interventiekledij gebruikt door de hulpverleners 
actief binnen de dringende geneeskundige hulpverlening; 

12° MB diensttenue: ministerieel besluit van 1 oktober 1991 tot vaststelling van het 
diensttenue van de leden van de gemeentelijke brandweerdiensten en van de 
brandweerdiensten van de agglomeraties en federaties van gemeenten; 

13° MB uitgaanstenue: ministerieel besluit van 2 april 1980 houdende vaststelling van het 
uitgaanstenue van de leden van de gemeentelijke brandweerdiensten en van de 
brandweerdiensten van de agglomeraties en federaties van gemeenten; 
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14° Vervangingstermijn: de minimumtermijn die men in acht dient te nemen alvorens een 
kledingstuk kan/mag vervangen worden; 

15° Wet Civiele Veiligheid: Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid; 
16° Zone: de Hulpverleningszone Centrum; 

 Doelgroep en toepassingsgebied Artikel 3.

§ 1. Dit reglement is, behoudens andersluidende bepalingen, van toepassing op zowel het beroeps 
als vrijwillig operationeel brandweerpersoneel van de Zone met inbegrip van de stagiairs en het 
ambulancepersoneel dat geen brandweerman is. 
 
§ 2. Dit reglement is, behoudens andersluidende bepalingen, tevens van toepassing op het 
administratief en technisch personeel van de Zone dat bij het uitvoeren van zijn/haar taken 
duidelijk identificeerbaar dient te zijn als personeelslid van de zone, nood heeft aan bepaalde 
persoonlijke beschermingsmiddelen of andere specifieke kledij inherent aan de uitoefening van 
zijn/haar functie. 
 
De zonecommandant kan op aangeven van de bevoegde directeur te allen tijde bepalen welk 
administratief en technisch personeelslid van de Zone welke dienstkledij moet of mag dragen, al 
dan niet in functie van bepaalde omstandigheden. 
 
§3. De bepalingen omtrent de toekenning van een puntendotatie zijn uitsluitend van toepassing op 
de beroepspersoneelsleden, die geen ambulancepersoneel zijn. 

 Hoofdstuk II. Rechten en plichten  

 Draagplicht  Afdeling I.

 Algemeen  Artikel 4.

§ 1. De personeelsleden zijn tijdens de uitoefening van hun ambt, verplicht de hen door de zone ter 
beschikking gestelde kledij of herkenningstekens te dragen, waardoor zij door of voor 
buitenstaanders duidelijk identificeerbaar zijn als lid van het zonepersoneel. 
 
§ 2. De personeelsleden zijn verplicht de reglementaire kledings- en uitrustingsstukken, 
uitgaanstenue respectievelijk herkenningstekens integraal en zichtbaar te dragen bij de uitoefening 
van hun functie.  
 
§3. Het is de personeelsleden onder geen enkele omstandigheid toegelaten op eigen initiatief de 
door de zone ter beschikking gestelde kledings- en uitrustingsstukken en uitgaanstenue of delen 
ervan op enige wijze aan te passen. 
 
§4. Een vrijstelling van de draagplicht of een afwijking op de reglementaire kleding- en 
uitrustingsstukken en uitgaanstenue respectievelijk de herkenningstekens, kan om gemotiveerde 
reden door de zonecommandant worden verleend.  
Als gemotiveerde redenen worden onder meer aanvaard: 

- medische redenen, erkend door de arbeidsgeneesheer; 
- een wijziging van taakopdracht, waardoor het dragen van een uniform en/of dienstkledij 

tijdelijk niet noodzakelijk is. 
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§ 5. Het dragen van de door de zone ter beschikking gestelde kledij buiten de diensturen is 
eveneens onderworpen aan de goedkeuring van de zonecommandant of diens afgevaardigde. 

 Uitgaanstenue Artikel 5.

§1. Zoals bepaald in het KB administratief statuut mag het uitgaanstenue van het operationeel 
personeel enkel bij de uitoefening van de dienst of ter gelegenheid van vergaderingen voor 
beroepsbelangen of officiële plechtigheden gedragen worden. 
 
§2. Het uitgaanstenue dient in zijn geheel gezien te worden, waarvan de samenstellende delen niet 
afzonderlijk gedragen mogen worden. 

 Dienstkledij Artikel 6.

§1. De dienstkledij wordt door het operationeel personeel steeds gedragen tijdens de diensturen en 
alle oefeningen en opleidingen zowel in als buiten de kazerne of brandweerpost, behalve wanneer 
het uitgaanstenue verplicht is of wanneer het dragen van de dienstkledij, wegens de aard van de uit 
te voeren werken niet geschikt is. 
 
§2. De dienstkledij dient in zijn geheel gezien te worden, waarvan de samenstellende delen niet 
afzonderlijk gedragen mogen worden of worden aangevuld met persoonlijke kledij. 

 PBM Artikel 7.

Enkel door de Zone aangekochte PBM worden gedragen tijdens de dienst of interventies.  
Het is mede de verantwoordelijkheid van het personeelslid om steeds de juiste PBM correct te 
dragen tijdens werkzaamheden. 

 Begrafenisplechtigheden  Artikel 8.

De operationele personeelsleden die bij een begrafenisplechtigheid van een collega het vaandel 
dragen, dragen het ceremonieel uitgaanstenue, zoals omschreven in het MB uitgaanstenue.  
De operationele personeelsleden in dienst die een begrafenisplechtigheid van een collega 
bijwonen, dragen de interventiekledij. 
Operationele personeelsleden die geen dienst hebben en een begrafenisplechtigheid van een 
collega bijwonen, worden in uitgaanstenue verwacht. 

 Terbeschikkingstelling kledij Afdeling II.

 Verplichtingen zone Artikel 9.

§ 1. Overeenkomstig hetgeen is bepaald in de bijlagen bij dit reglement zorgt de Zone voor het 
aanschaffen en het ter beschikking stellen van de reglementaire kledings- en uitrustingsstukken, 
met inbegrip van de aangepaste werk- en beschermingskleding, en de uitgaanstenue voor het 
operationeel personeel dat geen ambulancepersoneel is. 
 
§ 2. De Zone zorgt ook voor het reinigen en in normale gebruiksklare staat houden van de 
aangepaste werk- en beschermingskleding van het operationeel personeel. 
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§3. De kosten voor aankoop, vervanging, onderhoud en herstelling van de kledij vallen ten laste van 
de Zone. 

 Wijze van terbeschikkingstelling Artikel 10.

§1. De terbeschikkingstelling van de uitgaanstenue en de dienstkledij gebeurt voor de 
beroepspersoneelsleden, met uitzondering van het ambulancepersoneel, bij wijze van een 
puntendotatiesysteem, vervangingstermijnen en aantallen bepaald in de tabellen in bijlage bij dit 
reglement. 
De PBM worden aan de beroepspersoneelsleden zonder meer ter beschikking gesteld en volgens 
noodzaak vervangen. 
 
§2. Aan de vrijwillige personeelsleden worden alle kledings- en uitrustingsstukken zoals bepaald in 
de tabellen in bijlage bij dit reglement - net als de PBM - zonder meer ter beschikking gesteld en 
volgens noodzaak vervangen. 
 
§3. Aan de beroepsambulanciers en het administratief en technisch personeel waarop dit 
reglement van toepassing is overeenkomstig artikel 3 §2 worden alle kledings- en 
uitrustingsstukken zoals bepaald in de tabellen in bijlage 1 bij dit reglement zonder meer ter 
beschikking gesteld en volgens noodzaak vervangen. 
 
§4. Het personeelslid dat in dienst komt krijgt een basispakket aan kledij overeenkomstig wat 
bepaald werd in bijlage 1 bij dit reglement. 

 Kledij per categorie Artikel 11.

§1. Voor het toekennen van kledingsstukken worden de personeelsleden in volgende categorieën ingedeeld: 
- categorie 1 - BW1 (brandweerman tot en met sergeant-majoor) beroeps is van toepassing op de 

beroepsbrandweerman/vrouw die de graad gaande van brandweerman tot sergeant-majoor 
bekleedt; 

- categorie 2 -  BW2 (adjudant tot en met kapitein) beroeps is van toepassing op de 
beroepsbrandweerman/vrouw die de graad gaande van adjudant tot kapitein bekleedt; 

- categorie 3 - BW3 (majoor en kolonel) beroeps is van toepassing op de 
beroepsbrandweerman/vrouw die de graad van majoor of kolonel bekleedt; 

- categorie 4 - BW-V1 (brandweerman tot en met sergeant-majoor) vrijwilliger is van toepassing op de 
vrijwillig brandweerman/vrouw die de graad gaande van brandweerman tot sergeant-majoor 
bekleedt; 

- categorie 5 - BW-V2 (adjudant tot en met majoor) vrijwilliger is van toepassing op de vrijwillig 
brandweerman/vrouw die de graad gaande van adjudant tot majoor bekleedt; 

- categorie 6 - HV (ambulancier) beroeps is van toepassing op het beroepsambulancepersoneel; 
- categorie 7 - BW/HV (ambulancier) beroeps is van toepassing op de brandweerman/vrouw die 

ambulancier is; 
- categorie 8 - HV (ambulancier) vrijwilliger is van toepassing op het vrijwillig ambulancepersoneel; 
- categorie 9 - ATP1 (preventie) is van toepassing op het administratief en technisch personeel in 

dienst van de directie Preventie;  
- categorie 10 - ATP2 (logistiek-technisch) is van toepassing op het administratief en technisch 

personeel in dienst van de directie Logistiek – dienst gebouwen, de werkplaats of het 
magazijn;  

- categorie 11 - ATP3 (Sportdeskundige): is van toepassing op het administratief en technisch 
personeel die de functie Sportdeskundige bekleedt; 

- categorie 12 - ATP4 (Algemeen) is van toepassing op alle andere personeelsleden aangeduid door de 
zonecommandant op aangeven van de bevoegde directeur, met dien verstande dat deze 
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personeelsleden enkel aanspraak kunnen maken op de kledingstukken bepaald door de 
zonecommandant. 

 
§2. In bijlage 1 bij dit reglement is per categorie een overzichtstabel opgenomen van de door de Zone ter 
beschikking gestelde kledij, met per kledingstuk de vermelding van het aantal waarop men maximaal recht 
heeft en desgevallend de vervangingstermijn. 
 
Voor de beroepspersoneelsleden, met uitzondering van het ambulancepersoneel, werd in de 
overzichtstabellen eveneens een puntenwaarde per kledingstuk opgenomen. 
 
Bijlage 1 maakt integraal deel uit van dit reglement. 

 Omgaan met kledij van de zone Afdeling III.

 In behoorlijke en nette staat houden Artikel 12.

De personeelsleden hebben de plicht er over te waken dat  de door de Zone ter beschikking 
gestelde kledij zich steeds in een behoorlijke en nette staat bevindt.  

 Controle  Artikel 13.

§1. De onderofficieren en de officieren: 
• oefenen controle uit op het in een behoorlijke en nette staat houden van het uniform 
• wijzen  indien nodig operationele personeelsleden op de noodzaak tot vervanging of herstelling 

van versleten of beschadigde kledij; 
• zien toe op een strikte naleving van de draagplicht zoals bepaald in artikel 4 e.v. van dit 

reglement, in het personeelsreglement voor het operationeel personeel en in het KB 
administratief statuut. 

 
§2. Er dient jaarlijks een uitgebreide controle uitgevoerd te worden van de aan het operationeel 
personeelslid door de zone ter beschikking gestelde kledij. Deze controle wordt uitgevoerd onder 
leiding van een ploeg- of clusterofficier of diens afgevaardigde. 
 
§3. Voor het administratief – en technisch personeel wordt de controle zoals omschreven in §1 
uitgevoerd door de bevoegde hiërarchisch meerdere. 

 Schade en verlies Artikel 14.

De schade aan en het verlies van kledij – dat ter beschikking werd gesteld door de zone - in 
uitoefening van de dienst wordt gedragen door de Zone, behoudens wanneer de schade of het 
verlies het gevolg zijn van een grove of meer dan gewoonlijk herhaalde fout die of kwaad opzet dat 
kan worden toegeschreven aan het personeelslid zelf. In dit laatste geval zal dit door betrokken 
personeelslid tegen kostprijs moeten vergoed worden aan de zone. 
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 Teruggave  Artikel 15.

§1. Alle personeelsleden die volgens noodzaak kledij ontvangen, dienen de  kledij met kentekens en 
logo’s van de Zone  die zij wensen te vervangen terug in te leveren bij de dienst Kledij en PBM. 
 
§2.Het personeelslid dat het korps verlaat is verplicht zijn de PBM, kledij en uitrusting binnen de 30 
dagen in goede staat bij de dienst Kledij en PBM in te leveren.  
Van deze regel kan wat het uitgaanstenue betreft door het zonecollege worden afgeweken voor het 
personeelslid dat eervol ontslag heeft bekomen. 
 
§3. In afwijking op §2 eerste lid geldt voor het operationeel personeelslid dat geen 
ambulancepersoneel is wat de helm betreft het volgende: 

- het vrijwillig personeelslid  dat eervol ontslag krijgt kan ervoor kiezen zijn/haar laatste helm 
te  houden indien deze ten minste 6 jaar oud is en zijn/haar voorlaatste helm indien de 
laatse helm minder dan 6 jaar oud is; 

- met ingang van 10/8/2018 kan het beroepspersoneelslid dat bij de eerstvolgende 
vervanging van de helmen zijn/haar helm inlevert voor een nieuwe er éénmalig voor kiezen 
deze te houden. Bij volgende vervangingen dient de te vervangen helm sowieso 
teruggegeven te worden. Het beroepspersoneelslid dat voor 10/8/2018 reeds zijn/haar 
oude helm heeft ontvangen, verliest dit keuzerecht. 

 Beheer en toezicht  Artikel 16.

Het algemeen beheer van de ter beschikking gestelde kledij alsook de vaststellingen en beslissingen 
aangaande schade en vervanging van kledij worden toevertrouwd aan de dienst Kledij en PBM. 

 Hoofdstuk III. Puntendotatiesysteem  

 Jaarlijkse puntendotatie Artikel 17.

§1. Aan het beroepspersoneelslid, dat geen ambulancepersoneel is, wordt jaarlijks een vast aantal 
punten toegekend in functie van de categorie waartoe hij/zij overeenkomstig de modaliteiten van 
bijlage 1 bij dit reglement behoort. 
Aan het beroepspersoneelslid dat is vrijgesteld van het dragen van de reglementaire kledings- en 
uitrustingsstukken wordt geen punten toegekend. 
Een gedeeltelijke vrijstelling van het dragen van de reglementaire kledings- en uitrustingsstukken 
geeft aanleiding tot een verhoudingsgewijze vermindering van de jaarlijkse puntendotatie als volgt: 
vanaf 30 dagen afwezigheid en per volgende periode van 30 dagen wordt telkens 1/12de van de 
jaarlijks toegekende punten in mindering gebracht.  
De afwezigheid wegens (jaarlijks) wettelijk verlof heeft geen invloed op de puntendotatie. 
 
§2. In afwijking van §1 worden aan het beroepspersoneelslid dat geen ambulancepersoneel is in het 
jaar van de indiensttreding geen punten toegekend.  
 
§3. Met de toegekende punten kan het beroepspersoneelslid beslissen om kledij of extra uitrusting  
opgenomen in bijlage 1 bij dit reglement af te nemen, rekening houdend met de categorie en de 
hierin vooropgestelde maximale aantallen en vervangingstermijnen. 
 
§4. Het deel van de puntendotatie dat kan aangewend worden voor extra sportkledij en extra 
uitrusting voorzien in de tabellen in bijlage is beperkt tot 220 punten per 2 jaar. 
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 Overdracht puntensaldo Artikel 18.

Het puntensaldo op 31 december wordt telkens overgedragen naar het daaropvolgende jaar. 

 Registratie en individueel overzicht puntensaldo Artikel 19.

De registratie van de kledij en de persoonlijke stand van de punten voor de 
beroepspersoneelsleden worden bijgehouden door de dienst kledij en PBM. 
Op aanvraag van het betrokken beroepspersoneelslid wordt een uittreksel ter beschikking gesteld 
van de stand van het individuele puntensaldo, met vermelding van de verrichtingen van het 
afgelopen jaar. 

  Overgangsregeling  Artikel 20.

Het openstaande bedrag op de individuele rekening bij het voormalig Kledijmagazijn van de 
beroepspersoneelsleden, die geen ambulancepersoneel zijn en die voor de inwerkingtreding van dit 
reglement reeds in dienst waren bij de Zone, wordt omgezet naar punten. Een punt heeft de 
waarde van 1 euro. 
 

 Hoofdstuk IV. Slotbepalingen 

 Inwerkingtreding  Artikel 21.

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2019. 
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