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 REGLEMENT BETREFFENDE DE KLEDIJ VAN HET OPERATIONEEL- EN ADMINISTRATIEF PERSONEEL VAN DE 

HULPVERLENINGSZONE 

Art. 1 Doelstellingen van dit reglement 

Met dit reglement worden de noodzakelijke afspraken geregeld met het operationeel en administratief personeel voor het ter beschikking stellen en het onderhouden van 

kledij: 

- het maken van afspraken over de verdeling en vervanging van kledij; 

- het maken van afspraken rond het gebruik van kledij; 

- vastleggen van de regels inzake reiniging en onderhoud van de kledij; 

- het respecteren van de veiligheids-en gezondheidsvoorschriften die van toepassing zijn op het dragen van PBM’s en dienstkledij; 

- het correct gecombineerd dragen van de diverse kledijstukken van de diverse kledijgroepen;  

- het maximaal streven naar uniformiteit van de kledij in de hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen; 

- respect voor de eigen uniformuitrusting en uitstraling naar het publiek. 

Art. 2 Wettelijke bepalingen 

Koninklijk besluit van 21 maart 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2018 houdende vaststelling van de kenmerken van de interventiekledij gebruikt 

door de hulpverleners actief binnen de dringende geneeskundige hulpverlening. 

Koninklijk besluit van 26 januari 2018 houdende vaststelling van de kenmerken van de interventiekledij gebruikt door de hulpverleners actief binnen de dringende 

geneeskundige hulpverlening. 

Ministeriële omzendbrief van 14 augustus 2015 betreffende de interventiekledij. 

Ministeriële omzendbrief van 2015 tot wijziging van de ministeriële omzendbrief van 02 oktober 2007 betreffende de markering van de brandweerhelmen en tot invoering 

van de nieuwe insignes ingevolgde de hervorming van de civiele veiligheid. 

Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszone. 

Ministeriële omzendbrief van 02 oktober 2007 betreffende de markering van brandweerhelmen. 

Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van de minimale normen betreffende de persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de 

hulpverleningszones en personen ter beschikking stellen van hun operationeel personeel. 

Ministeriële omzendbrief van 11 juni 1992 betreffende het diensttenue voor het personeel van de brandweer. 

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 van gemeenten. 

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 de federaties van gemeenten. 
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Art. 3 Werking van de dienst kledij 

De dienst kledij valt onder verantwoordelijkheid van de directie uitrusting. De dienst kledij bestaat uit een zonaal kledijverantwoordelijke. 

De zonaal kledijverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de dienst kledij en is het eerste aanspreekpunt voor de lokaal 

kledijverantwoordelijken. 

3.1. De werkgroep kledij 

De werkgroep kledij adviseert de directeur uitrusting bij de uitwerking van het kledijbeleid in de hulpverleningszone. 

De werkgroep kledij is samengesteld uit : 

- directeur uitrusting of zijn afgevaardigde; 

- de lokaal kledijverantwoordelijke van elke post waaronder minimaal 1 vrouwelijk personeelslid. 

De leden worden voorgedragen door de postoversten van de respectievelijke posten van de hulpverleningszone na interne oproep naar kandidaten binnen de post. 

De werkgroep kledij komt bijeen in gesloten vergadering na oproeping door de directeur uitrusting. 

3.2 Taken van de lokaal kledijverantwoordelijken 

De lokaal kledijverantwoordelijken hebben o.a. volgende taken: 

-adviseren van de directie uitrusting bij aankoop van nieuwe kledij; 

-administratieve en praktische opvolging van de kledijbedeling en vervanging in de eigen post; 

-ondersteunen van de zonaal kledijverantwoordelijke bij maatname en besteladministratie; 

-lokaal aanspreekpunt voor problemen met betrekking tot kledij. 

Art. 4 Kledijgroepen & functies 

We onderscheiden volgende kledijgroepen die allen vallen onder dit reglement: 

a) interventie-uitrusting brandweer 

De interventie-uitrusting bestaat uit: 

- een beschermingsvest en -broek voor brandweerlieden conform de geldende norm; 

- schoenen voor brandweerlieden conform de geldende norm type 2; 

- een helm voor de bestrijding van brand in gebouwen en andere structuren (genaamd brandweerhelm) conform de geldende norm, uitgerust met een ATEX lamp; 

- beschermingshandschoenen voor brandweerlieden conform de geldende norm; 

- vlamvertragende bivakmuts; 
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- signalisatiekazuifel volgens de geldende norm EN20471 klasse 3; 

- technische handschoenen conform de geldende norm voor veiligheidshandschoenen tegen mechanische risico's die een hoge graad van bescherming tegen het risico van 

snijwonden bieden. 

b) interventie-uitrusting DGH 

- een polo type ambulancier met lange en korte mouwen met zichtbaarheid conform de geldende norm EN20471 klasse 3: 

- een broek type ambulancier met knielappen met zichtbaarheid conform de geldende norm EN20471 klasse 3; 

- een softshell type ambulancier met zichtbaarheid conform de geldende norm EN20471 klasse 3; 

- veiligheidsschoenen conform de geldende norm; 

- signalisatiekazuifel volgens de geldende norm EN20471 klasse 3. 

c) dienstkledij 

- dienstbroek in een niet brandbare stof met hittebeschermende en antistatische eigenschappen volgens de geldende normering; 

- dienstjas in een niet brandbare stof met hittebeschermende en antistatische eigenschappen volgens de geldende normering; 

- polo met lange mouwen in een niet brandbare stof met hittebeschermende en antistatische eigenschappen volgens de geldende normering  

- polo met korte mouwen; 

- fleece in een niet brandbare stof met hittebeschermende en antistatische eigenschappen volgens de geldende normering; 

- pet met brandweerinsigne; 

- wollen muts met brandweerinsigne; 

- graadinsigne met velcro voor polo en dienstjas; 

- zonebadge met velcro voor dienstjas; 

- zwarte riem; 

- blauw t-shirt; 

- kousen. 

d) uitgaanstenue 

- uniformjas; 

- lange broek of rok voor het vrouwelijk personeel; 

- pet of hoed voor het vrouwelijk personeel; 

- hemd in blauwe kleur voor basis- en middenkader, wit voor het hoger kader; 

- schouderpassanten; 

- uniformschoenen; 
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- das in blauwe kleur voor het basis- en middenkader, zwart voor het hoger kader; 

- handschoenen in witte kleur voor basis- en middenkader, zwart leder voor het hoger kader. 

e) sportkledij 

- sportschoenen; 

- sportbroek lang of kort; 

- sportshirt. 

f) technische ondersteuning 

- werkoverall of werkpak met broek en vest. 

g) jeugdbrandweer 

- werkoverall of werkpak met broek en vest in een niet brandbare stof met hittebeschermende en antistatische eigenschappen volgens de geldende normering; 

- helm; 

- veiligheidsschoenen. 

h) accessoires & aanvullende sportkledij 

- de lijst van accessoires & aanvullende sportkledij wordt jaarlijks vastgesteld door de zonecommandant. 

We onderscheiden volgende functies waarop dit reglement van toepassing is: 

- operationeel personeelslid brandweer beroeps; 

- operationeel personeelslid brandweer vrijwilliger; 

- functie ambulancier; 

- vrijwilliger extern ambulancier; 

- administratief medewerker dispatcher; 

- preventionist; 

- technisch medewerker; 

- lid jeugdbrandweer. 
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Art 5. Ter beschikking stellen van kledij 

Het operationeel en administratief personeel ontvangen bij indiensttreding een pakket aan kledij. Na 1 jaar dienstactiviteit ontvangt het personeelslid een tweede pakket 

aan kledij. De kledijstukken worden bepaald op basis van de functie van het personeelslid binnen de Hulpverleningszone (zie bijlage 1). 

Het operationeel personeel ontvangt in het eerste jaar tewerkstelling aanvullend een tas voor het opbergen van de interventiekledij. Het operationeel personeel ontvangt 

in het tweede jaar tewerkstelling een pakket sportkledij. 

Bij aanvang van de opleiding ambulancier ontvangt het operationeel personeelslid een pakket interventiekledij DGH. 

Bij bevordering in een andere graad voorziet de dienst in de aanpassing van de kledij. 

De kledij blijft eigendom van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen. 

De personeelsleden die van oordeel zijn te moeten beschikken over een uitgaanstenue voor het uitvoeren van hun functie dienen een gemotiveerde aanvraag te richten 

aan de zonecommandant. De zonecommandant beslist over het al- of niet toekennen van een uitgaanstenue. 

Art. 6. Vervanging van kledij 

Bij schade of slijtage van de kledij maakt het personeelslid een melding bij de lokaal kledijverantwoordelijke. Na evaluatie van de lokaal kledijverantwoordelijke wordt het 

desbetreffende kledijstuk hersteld of vervangen. 

Het operationeel beroepspersoneel en administratief personeel worden 3-jaarlijks uitgenodigd bij de lokaal kledijverantwoordelijke voor het voorleggen van zijn/haar ter 

beschikking gestelde kledij. 

Het operationeel vrijwillig personeel en de leden van de jeugdbrandweer worden 5-jaarlijks uitgenodigd bij de lokaal kledijverantwoordelijke voor het voorleggen van 

zijn/haar ter beschikking gestelde kledij. 

De lokaal kledijverantwoordelijke evalueert de voorgelegde kledij en vervangt indien noodzakelijk. 

Art. 7. Het individueel kledijkrediet 

Ieder operationeel personeelslid met functie brandweer ontvangt bij aanvang van het kalenderjaar een individueel kledijkrediet van minimaal 100 €/jaar. Het bedrag is voor 

alle personeelsleden gelijk en wordt door de zonecommandant bij aanvang van het kalenderjaar vastgesteld, samen met een bestellijst. 

Het krediet wordt pas toegekend vanaf het derde jaar tewerkstelling bij de hulpverleningszone 

Het personeelslid kan het krediet opsparen met een maximum van 300 €. Indien het personeelslid geen bestelling plaatst wordt er geen krediet toegekend zolang het 

plafond van 300 € is bereikt. 
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Het krediet wordt niet toegekend aan vrijwilligers die het minimaal beschikbaarheidspercentage van 22 % niet halen op jaarbasis of die minder dan 24 ingeroosterde 

diensten van 12u presteren per jaar. 

Het voorgaande jaar wordt in rekening gebracht om het krediet bij aanvang van het nieuwe jaar al- of niet toe te kennen. 

Het bedrag wordt niet toegekend aan het operationeel beroepspersoneel bij een afwezigheid van een aaneensluitende periode van minimaal 6 maanden. 

Voor het dienstjaar waarin het personeelslid op rust wordt gesteld wordt het individueel krediet evenmin toegekend. 

Bij uitdiensttreding worden de aangekochte goederen opnieuw ter beschikking gesteld aan de hulpverleningszone tenzij de zonecommandant op basis van een 

gemotiveerde aanvraag hier anders over beslist. 

Art. 8 Algemene voorschriften voor het dragen van kledij 

Het brandweerpersoneel moet de ter beschikking gestelde kledij dragen volgens de wettelijke bepalingen van de hulpverleningszones en conform met de voorschriften van 

het arbeidsreglement en dresscode (bijlage 2). 

De kleding- en uitrustingsstukken mogen enkel in dienstverband, in opdracht van de dienst  en in functie van de dienstactiviteiten waarvoor het personeelslid wordt ingezet 

worden gedragen. 

Het personeelslid ziet er steeds op toe dat zijn kledij: 

• proper is 

• niet gescheurd, geen gaten vertoont of uitgerafeld is 

• niet verkleurd is 

• aangepast is qua maat 

• volledig is  

• gedragen wordt met de nodige eerbied voor de functie en de graad 
 

Indien het personeelslid niet in de mogelijkheid is om hieraan te voldoen richt hij/zij zich onmiddellijk tot de lokaal kledijverantwoordelijke. 

Het personeelslid draagt zorg voor de kledings- en uitrustingsvoorwerpen, die hem ter beschikking gesteld worden door de zone. Beschadigingen of noodzakelijke 

herstellingen worden zo snel als mogelijk gemeld aan de lokaal kledijverantwoordelijke. 

Het personeelslid brengt geen enkele aanpassingen aan op de door de hulpverleningszone ter beschikking gestelde kledijstukken. 

Bij collectief publiek optreden buiten de post ziet de leiding er op toe dat elk lid van de groep dezelfde combinatie draagt. 

Alleen het dragen van eretekens verleend door de Belgische regering is toegelaten. Door buitenlandse regeringen uitgereikte eretekens mogen slechts worden gedragen, 

wanneer daartoe toelating is verleend. 
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Het personeelslid dat het korps verlaat is verplicht zijn kledij en uitrusting binnen de 8 dagen in goede staat bij de zonaal kledijverantwoordelijke in te leveren. Van deze regel 

kan door de zoneraad worden afgeweken, wat het uitgaanstenue betreft, voor het personeelslid dat eervol ontslag heeft bekomen. 

De ter beschikking gestelde kledij wordt bewaard in de kazerne met uitzondering van: 

a) interventiekledij brandweer & DGH 
 

Uitzondering wordt gemaakt voor de interventiekledij DGH gebruikt door de ambulanciers  die wacht aan huis verzekeren met een ambulance. De persoonlijke 

interventiekledij mag dan enkel beschikbaar zijn in het voertuig. 

Uitzondering wordt gemaakt voor de personeelsleden die brandweerdienst verzorgen in een andere post dan hun standplaats.  

Uitzondering wordt gemaakt voor alle personeelsleden die voor een specifieke opleiding in een opleidingscentrum over hun persoonlijke interventiekledij  moeten 

beschikken. Voor het transport in persoonlijke voertuigen of dienstvoertuigen wordt eveneens gebruik gemaakt van aangepaste transporttassen die collectief 

beschikbaar worden gesteld in de posten. 

b) dienstkledij 
 

De dienstkledij mag gedragen worden voor de verplaatsing van en naar de kazerne naar aanleiding van reguliere dienstverzekering, oproep door alarmering, opleiding 

en oefeningen voor alle personeelsleden in de verschillende brandweerposten. 

De dienstkledij mag ook gedragen worden voor verplaatsingen  naar opleidingen, vergaderingen en alle gebeurtenissen die brandweer gerelateerd zijn  in opdracht 

van de dienst. Het dragen van deze uniformuitrusting onder voorvernoemde omstandigheden impliceert dat het personeelslid zich moet houden aan de voorschriften 

opgenomen in o.m. het administratief statuut en het arbeidsreglement. 

Alle andere uitzondering dienen voor goedkeuring te worden voorgelegd aan de zonecommandant. 

Art. 9 Onderhoud en reiniging van kledij 

9.1 Algemene afspraken 

Wanneer het personeelslid schade of vervuiling vaststelt aan zijn/haar kledij dient hij dit te melden aan de lokaal kledijverantwoordelijke. 

Wanneer het personeelslid van oordeel is dat zijn kledij dermate versleten is dat een noodzakelijke vervanging moet gebeuren maakt hij/zij hiervan melding bij de lokaal 

kledijverantwoordelijke. 

De lokaal kledijverantwoordelijk staat in voor de reiniging en de opvolging van de noodzakelijke herstellingen aan- en vervanging van alle kledij. 
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9.2 Onderhoud interventiekledij brandweer & DGH 

De persoonlijke beschermingskledij wordt beschouwd als zijnde net indien het op een aangepaste wijze werd gereinigd en indien het niet werd blootgesteld aan contaminatie 

of besmetting.  

Indien interventiekledij  werd blootgesteld aan mogelijke contaminatie bij o.m. binnenbrandbestrijding, inzetten gevaarlijke stoffen, besmetting, enz moet de procedure 

“vervuilde interventiekledij” toegepast worden. 

Indien interventiekledij DGH vervuild raakt wordt deze door het personeelslid onmiddellijk vervangen. De vervuilde kledij wordt aangeboden voor reiniging aan de dienst. 

Het periodiek reinigen en reinigen na vervuiling van de interventiekledij is steeds ten laste van de dienst. Op basis van de aard en de omvang van de vervuiling kiest de 

werkgever de best passende reinigingsmethode. 

Na reiniging wordt de kledij aan een inspectie onderworpen om de conformiteit van de kledij te controleren. 

De was- en inspectiebeurten alsook de noodzakelijke herstellingen worden bijgehouden in een logboek door de lokaal kledijverantwoordelijke. 

In de verschillende uitrukposten wordt voldoende collectieve reserve kledij ter beschikking gesteld om operationele activiteiten te kunnen garanderen. 

De interventiekledij DGH wordt standaard minimaal na elke shift gereinigd door de dienst. 

De betrokken personeelsleden zijn verantwoordelijk voor het verwijderen van alle voorwerpen uit de kledij, het afleveren en ophalen van de kledij conform de lokale 

afspraken. 

9.3 Onderhoud dienstkledij 

Dienstkledij die gedragen wordt onder interventiekledij en die werd blootgesteld aan mogelijke contaminatie bij o.m. binnenbrandbestrijding, inzetten gevaarlijke stoffen, 

enz en waarvoor de procedure “decontaminatie interventiekledij” werd toegepast, moet gereinigd worden door de dienst en afhankelijk van de mogelijkheden van de post 

hetzij gewassen worden met de wasmachines van de post of  gewassen worden door een externe wasserij die aangeduid wordt door de directie uitrusting. 

Het klassiek periodiek wassen en strijken van de dienstkledij is ten laste van de individuele gebruiker en gebeurt buiten de post. 

9.4 Onderhoud uitgaanstenue 

Het klassiek periodiek wassen en strijken van de onderdelen  van het uitgaansuniform  is ten laste van de individuele gebruiker en gebeurt buiten de post. 

Voor de personeelsleden die uit hoofde van hun functie dagdagelijks of regelmatig  het uitgaansuniform moeten dragen worden de kosten voor het chemisch reinigen van 

de uniformjas en of de uniformbroek terugbetaald op voorlegging van een betalingswijs van de firma die de reiniging heeft uitgevoerd. 
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9.5 Onderhoud sportkledij 

Het onderhoud van de sportkledij is ten laste van de individuele gebruiker en gebeurt buiten de post. 

9.6 Onderhoud en herstellingen individueel kledijkredietj 
 

Het onderhoud en de herstellingen aan de kledij accessoires, de bijkomende kledijstukken en sportkledij die het personeelslid aankoopt via het jaarlijks kledijkrediet zijn 

volledig ten laste van het personeelslid. Ook bij slijtage kunnen deze stukken niet ingewisseld worden tegen een nieuw exemplaar. 

Art. 10 Overgangsbepaling 

Voor de operationele en administratieve personeelsleden die bij goedkeuring van dit reglement hun tweede dienstjaar starten wordt het kledijpakket in het 

tweede dienstjaar aangevuld tot de som van het eerste en tweede dienstjaar van het nieuwe reglement.  

Voor de operationele en administratieve personeelsleden in het derde dienstjaar wordt nagezien in hoeverre het ontvangen pakket aan kledij overeenstemt 

met de som van het eerste en tweede dienstjaar van het nieuwe reglement, ontbrekende stukken worden aangevuld. 

Voor de administratieve personeelsleden wordt nagezien in hoeverre het reeds ontvangen pakket voldoet aan het basispakket van het nieuwe reglement, 

ontbrekende stukken worden aangevuld. 

Alle personeelsleden bieden de niet gelabelde kledij aan voor labeling. 

Voor de ambulanciers wordt nagezien in hoeverre de reeds ontvangen kledij voldoet aan het basispakket van het nieuwe reglement, ontbrekende stukken 

worden aangevuld.  
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Bijlage 1: ter beschikking gestelde kledij per functie over een periode van 2 jaar 

  

BWM extra DGH extra OFF dispatcher tech. mw. preventionist BWM extra DGH extra OFF JBW EX DGH

polo kort 8 4 4 4 4 1

polo lang 8 4 4 4 4

dienstbroek 6 4 4 4 4

dienstjas 2 2 2 2 2

blauw t-shirt 6 4 4 4 4

fleece FR 2 1 1 1 1

pet 1 1 1 1 1

muts 1 1 1 1 1

graadteken 4 4 4 4 4

zonebadge 2 2 2 2 2 1

riem 2 2 2 2 2

kousen 20 8 8 8 8

veiligheidsschoenen 1 1 1 1 1

hemd lang 2 2

hemd kort 2 2

schuifpassanten 2 2

zwarte das 1 1

softshell 1 1 1

kazuifel 1 1 1

polo lang 4 2 2

polo kort 4 2 2

broek 4 1 1

knielappen 1 1 1

veiligheidsschoenen 1 1 1

sportschoenen 1

sportbroek 1

sportshirt 2

helm 1 1

overall 1 1
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Aanvullende toelichting: 

- afkortingen: 

BWM: operationeel brandweerpersoneelslid alle graden 

extra: aanvullend voor de functie ambulancier (DGH) en officier (OFF) 

JBW: jeugdbrandweer 

EX DGH: extern ambulancier 

De tabel bevat de hoeveelheden voor 2 jaar. De even hoeveelheden worden evenredig over beide jaren gespreid. De hoeveelheden waarvan 1 stuk voorzien 

krijgt men in het eerste jaar. 

Sportkledij wordt pas in het tweede jaar voorzien. 
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Bijlage 2: dresscode 

1. Dragen van interventiekledij 

Afhankelijk van de aard van de opdracht, de omgevingsomstandigheden en voor zover de individuele veiligheid of de collectieve veiligheid verzekerd zijn kan 

de leider van de operaties bij interventies of de oefenleider bij oefeningen toelaten om bepaalde onderdelen van de interventiekledij niet te dragen en of te 

vervangen door onderdelen van de werkkledij:  

- pet of wollen muts : in vervanging van de brandweerhelm voor zover dat de hoofdbescherming niet noodzakelijk is of in het gedrang kan komen; 

-  niet dragen van handschoenen voor zover de handbescherming niet in het gedrang komt en het noodzakelijk is voor de veilige of precieze bediening van 

werktuigen, toestellen en machines of demontage van bepaalde onderdelen.; 

- weglaten van de brandweerinterventiejas wanneer voor het uitvoeren van een specifieke taak de beschermingsfuncties van de jas niet noodzakelijk zijn ( 

incl. o.m. hoge zichtbaarheid) en de voor de uitvoering van het werk verantwoord zijn. 

2. Dragen van dienstkledij 

Afhankelijk van de weersomstandigheden en de aard van de opdracht zijn volgende combinaties toegelaten : 

• Pet en wollen muts : facultatief  en in functie van de omstandigheden, doch uniform bij collectief optreden 

• zwarte veiligheidsschoenen, zwarte kousen en dienstbroek met meegeleverde riem ( facultatief bretellen) vormen altijd één vaste combinatie. 

• marineblauwe T-shirt mag enkel gedragen worden als onderkledij en nooit zichtbaar zijn tenzij voor sportactiviteiten 

• de marineblauwe polo met lange mouwen FR ( Fire resistant) mag direct gedragen worden onder de interventiejas brandweer voor alle tussenkomsten 
en mag zichtbaar gedragen worden indien voorzien van graadkenteken. 

• de marineblauwe polo met korte mouwen mag zichtbaar gedragen worden indien voorzien van graadkenteken doch mag niet rechtstreeks gedragen 
worden onder de interventiejas brandweer voor de tussenkomsten voor brandbestrijding. 

• de marineblauwe Fleece RF mag direct gedragen worden de interventiejas Brandweer voor alle tussenkomsten en mag zichtbaar gedragen worden 
indien voorzien van graadkenteken en zonelogo.  
 

3. Dragen van het uitgaanstenue 
 

Het volledige uitgaansuniform wordt door de personeelsleden gedragen die er over beschikken voor  ceremoniële activiteiten ( aanstellingen, 

bevorderingen, uitreiking brevetten, plechtigheden,….)  en officiële vertegenwoordigingen van de dienst  met specifieke vermelding van deze 
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kledijvoorschriften.  Bij het dragen van het volledige uitgaansuniform hoort de das verplichtend gebruikt.  

 

Voor het uitvoeren van administratieve taken in de kazernes en voor niet ceremoniële activiteiten en niet officiële vertegenwoordigingen van de dienst buiten 

de kazerne ( brandpreventieopdrachten, vergaderingen, dienstverplaatsingen, theoretische opleiding,….)  mogen volgende onderdelen van het 

uitgaansuniform en het werkuniform gecombineerd gedragen worden : 

Vaste combinatie van : 

• uitgaansuniformschoenen of lage neutrale zwarte veiligheidsschoenen 

• zwarte kousen 

• uniformbroek met zwarte riem met zilveren gesp of dienstbroek 

• Hemd met lange mouwen en gemonteerde schuifpassanten met de graad indien gedragen zonder pull met das 

• Hemd met korte mouwen en met gemonteerde schuifpassanten met graad indien gedragen zonder pull,  zonder das 
 

Facultatief en in functie van de noodzaak : 

• pull met V-hals en of ronde hals altijd voorzien van graadkentekens 

• blauwe Fleece van het pakket dienstkledij voorzien van graadkenteken op velcro en zonelogo 

• parka voorzien van graadkenteken op velcrodrager 

• softshell 

• pet met brandweerlogo van het pakket dienstkledij 

• zwarte lederen handschoenen ( officieren) 
 

Uitgesloten : 

• dragen van blauwe T-shirt onder witte uniformhemden 

• polo’s lange of korte mouwen in combinatie met uitgaansuniformbroek of rok 

• wollen muts met brandweerlogo in combinatie met uitgaanstenue 
 

4. Dragen van sportkledij 
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De sportkledij mag uitsluitend gebruikt worden voor sportactiviteiten in de posten of georganiseerd door de dienst buiten de posten. 

De sportkledij wordt opgeborgen in de persoonlijke vestiairekast en moet voor wat betreft de leden van de beroepsafdelingen van de posten bij elke shift 

beschikbaar zijn in de post en voor wat betreft de vrijwilligers beschikbaar zijn op de data dat sportactiviteiten georganiseerd worden door de dienst. 

De personeelsleden mogen voor de sportactiviteiten gebruik maken van eigen sportkledij voor zover deze conform zijn met de voorschriften die van toepassing 

zijn in bepaalde posten ( bvb. betreden van sportzalen met specifiek schoeisel). 

 


