
uw kenmerk 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en 
Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aaz - sa@vlaanderen.be 

ons kenmerk bijlagen 
SEC X V I I I  2 
1 2 ~ ~ - ~ - 0 2 4 4 3 i  

vragen naar / e-mail telefoonnummer datum 
Lutgart De Buel 02/553.50.13 
lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 2 3.vll : P o ?  

Betreft : Vergadering van 28 mei en 18 juni 2002. 

Geachte, 

Hierbij zend ik u een afschrift van het protocol nr. 180.539 overeenkom- 

stig artikel 30 van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uit- 

voering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen 

tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. 

Met de meeste hoogachting, 

de voorzitter, 
Patrick Dewael 
Minister-president van de Vlaamse regering, 
i.o. Lutgart De Buel 
secretaris 



SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 180.539 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 28 MEI 
EN 18 JUNI 2002 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

over - 

ontwerp van omzendbrief m.b.t. het besluit van de Vlaamse regering 
houdende regeling tot het dragen van het uniform door bepaalde per- 
soneelsleden van de diensten van de Vlaamse regering 



vervolg protocol nr. 180.539 2 

door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse rege- 
ring, voorzitter; 

2. de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, onder- 
voorzitter; 

3. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Be- 
groting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening. 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door: 

de heer Hilaere Berckmans 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Dien- 
sten die onder meer de Christelijke Centrale van de Openbare 
Diensten en de ACV-Transport en Communicatie groepeert, verte- 
genwoordigd door: 

de heren Stefaan Van de Kerckhove 
Jan François 

- het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt, vertegenwoordigd 
door: 

mevrouw Michele Claeys 

anderzijds, 



vervolg protocol nr. 180.539 3 

Werd een eenparig akkoord afgesloten over bijgaand ontwerp van 
omzendbrief m.b.t. het besluit van de Vlaamse regering houdende re- 
geling tot het dragen van het uniform door bepaalde personeelsleden 
van de diensten van de Vlaamse regering 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, I 8 JUNI WO2 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Patrick Dewael 
minister-president van de Vlaamse 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 
~ ~ e n b a r w n s t e n  : 

regering 
tie van de Chris- 
aten der Openbare 

Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en 
Buitenlands Beleid 

\ 
-?-k, 

Voor-ij Syndicaat van het 

, 
<./ -- ,aJ 

Vlaams minister van Financiën en 
Begroting, Innovatie, Media en 
Ruimtelijke Ordening 

/-- - 
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Ontwerp van omzendbrief 

BIJLAGE BIJ PROTOCOL NR. 180.539 

Datum : ... ... ... ... ... ... .. 

Aan de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse regering 

Betreft : Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling tot het dragen van het 
uniform door bepaalde personeelsleden van de diensten van de Vlaamse 
regering 

Deze omzendbrief heeft betrekking op het verstrekken en onderhouden van alle uniformkledij 
die verplicht dient te worden gedragen tijdens de dagelijkse activiteiten van de betreffende 
personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschap, en hierdoor wordt beschouwd als werkkledij. 

Deze omzendbrief geeft tevens invulling aan de overgangsbepalingen betreffende de 
uniformvergoedingen van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 tot wijziging van 
het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 wat betreft de harmonisering van 
vergoedingen en toelagen en de incorporatie van sociale voordelen, zoals opgenomen in deel 
XIII, Titel 6, afdeling 1, Art. XIII 155 vicies quinquies. 2 van dit statuut. 

algemeen 

Elk jaar ontvangen de personeelsleden met de functie van: 
- onthaalpersoneel in een centrale ontvangstbalie van een administratief gebouw; 
- chauffeur voor personenvervoer; 
- wegeninspecteur; 
- boswachter, adjunct-houtvester, houtvester, woudmeester 
- natuurwachter; 
- personeelsleden met een functie met politionele bevoegdheid betreffende de 

waterwegen, binnenvaartbegeleider en schipper; 
- loods, kapitein van een loodsboot, stuurman van een loodsboot, hoofdschipper, 

schipper; 
- luchthavencommandant, adjunct-luchthavencommandant, veiligheidsofficier, 

luchthaveninspectie en luchthavenbeveiliging bij de regionale luchthavens; 
uniformkleding welke hen door de overheid kosteloos ter beschikking wordt gesteld en 
waarvan het onderhoud in zekere mate wordt georganiseerd door de overheid. 

De bepalingen in deze omzendbrief betreffen alle uniformkledij die verplicht dient te worden 
gedragen tijdens de dagelijkse activiteiten van de betreffende personeelsleden, en hierdoor 
wordt beschouwd als werkkledij. Uniformkledij die wordt verstrekt en wordt gedragen op 
speciale gelegenheden of uniformkledij die niet wordt gedragen tijdens de dagelijkse 
activiteiten van de betreffende personeelsleden valt niet onder deze omzendbrief. 

De verplichting het uniform te dragen is gestoeld op: 
- de uitoefening van een politionele functie door de personeelsleden; 
- de noodzaak voor herkenbaarheid van het personeelslid in het uitoefenen van zijn 

functie en het fungeren als aanspreekpunt naar de bevolking toe. 
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rechthebbenden 

Het recht op het verkrijgen van een uniform en de verplichting het te dragen wordt: 
- vastgelegd door de functies die in deze omzendbrief zijn opgenomen; 
- in bepaalde gevallen opgelegd door een besluit of een decreet waarin is bepaald dat 

personeelsleden van een omschreven functie een uniform dienen te dragen. 

De directeurs-generaal van de betreffende administraties stellen jaarlijks een lijst op van de 
personeelsleden voor wie de draagplicht van een uniform tijdens de uitoefening van de 
dagelijkse activiteiten geldt. 

Jaarlijks wordt deze lijst aangepast. Indien de draagplicht niet meer geldt voor een 
personeelslid, vervalt tevens het recht op een uniform. 

De uniformuitrusting 

Per aparte groep van personeelsleden waarvoor de draagplicht geldt wordt in de bijlage een 
overzicht gegeven van de betreffende uniformstukken. De samenstelling van de lijst en het 
uitzicht van de onderdelen kunnen in functie van de noodwendigheden jaarlijks aangepast of 
gewijzigd worden. 

Dotatie per onderdeel en per bestelling 

Een starterspakket, zoals omschreven in de bijlagen van deze omzendbrief, wordt als 
basisuitrusting éénmalig geleverd. Dit starterspakket moet de betreffende personeelsleden 
toelaten over alle nodige uniformonderdelen te beschikken en deze te gebruiken. Het 
starterspakket wordt toegekend aan alle personeelsleden die, als gevolg van een mutatie, 
verandering van functie of werving: 

- op de lijst van rechthebbenden worden toegevoegd; 
- in de loop van het jaar, in een functie waarvoor de draagplicht van het uniform 

geldt, permanent worden ingezet. 

Voor de personeelsleden die reeds over een basisuitrusting beschikken, zullen de 
aanvullingen van hun uniform door henzelf worden bepaald door middel van een jaarlijkse 
opvraging via een puntensysteem. leder personeelslid dat reeds over een basisuitrusting 
beschikt kan jaarlijks voor een totaal van 100 punten bestellingen aanvragen, te beginnen 
vanaf het eerste jaar volgend op de toekenning van het starterspakket. In die zin wordt deze 
aanvraag aanzien als een aanvullingspakket. De samenstellingen van deze 
aanvullingspakketten zijn opgegeven in de bijlagen. Deze punten zijn overdraagbaar naar een 
volgend jaar. 

Draagplicht 

De verplichting het uniform te dragen geldt voor de uitoefening van de dagelijkse activiteiten 
voor de aangeduide personeelsleden. 

Vermits het aanbod van de onderdelen zo is samengesteld dat het mogelijk is om een volledig 
uniform te bestellen of een bestaande uitrusting aan te vullen tot een volwaardig uniform, 
mogen er geen aan het uniform vreemde kledingstukken meer gedragen worden. Indien 
echter een nood bestaat aan bescherming tegen een bepaalde veiligheidsrisico (bijvoorbeeld 
chemische handschoenen bij bepaalde werken, veiligheidshelmen, brandwerende kledij) of 
andere bescherming die niet door het uniform wordt geboden (bijvoorbeeld regenpakken bij 
hevig regenweer, bodywarmers bij grote koude), dient het uniform te worden aangevuld met 
de werk- en beschermkledij die door de overheid wordt verstrekt. 

Het dragen van het uniform buiten de uitoefening van het ambt of buiten de 
vertegenwoordiging van het ambt is niet toegestaan, behalve tijdens de verplaatsing van of 
naar het werk. 
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Het is de taak van de hiërarchische meerdere om toe te zien dat elk uniformdragend 
personeelslid op een correcte wijze zijn kledij draagt en verzorgt. 

Onderhoud van de uniformkledij 

De personeelsleden zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van alle kledij die niet 
regelmatig dient te worden gewassen of waarvan het onderhoud niet verschilt van het 
minimale onderhoud van de eigen kledij, zoals: 

- pet of kepie, das, schoenen, handschoenen, sjaal, broeksriem en 
herkenningstekens 

- Regenjas, parka of pilootjas 
- hemd 
- kousen 
- pull en debardeur 

De overheid organiseert zelf het onderhoud van: 
- broek en rok 
- vest. 

Schade aan de kledij die is ontstaan als gevolg van een accidentele oorzaak geven aanleiding 
tot tussentijdse bestellingen via de hiërarchische chef, na voorlegging van het beschadigde 
onderdeel. Deze bijbestelling valt niet onder de gewone dotatie van het betrokken 
personeelslid. In geval van de mogelijke herstelling van het onderdeel worden de 
herstellingskosten op voorlegging van de vereiste documenten volgens de gewone procedure 
teruggevorderd. 

De gewone gebruiksslijtage zoals het loskomen van knopen, naden en ritssluitingen valt buiten 
deze regeling en wordt opgevangen door de jaarlijkse dotatie via het puntensysteem. 

Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van 
Binnenlandse Aangelegenheden, 
Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid 
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BIJLAGE 1: Uniform voor waterwegen en zeewezen 

Deze bijlage omschrijft de uniformen voor de functies van: 
- personeelsleden met een functie met politionele bevoegdheid betreffende de 

waterwegen, binnenvaartbegeleider en schipper; 
- loods, kapitein van een loodsboot, stuurman van een loodsboot, hoofdschipper, 

schipper. 

De uniformuitrusting 

Een uniform bevat : 
- Marineblauwe baseballpet met logo van de Vlaams Gemeenschap 
- Marineblauwe rok 
- Rechte marineblauwe herenbroek (model voor de dames en heren) 
- Marineblauwe bermuda 
- Marineblauwe pilootjas 
- Lichtblauw (waterwegen) of wit (zeewezen) politiehemd met lange mouwen (model voor de 

dames en heren) 
- Lichtblauw (waterwegen) of wit (zeewezen) politiehemd met korte mouwen (model voor de 

dames en heren) 
- Donkerblauwe das met het logo van de Vlaamse Gemeenschap 
- Marineblauwe commandotrui met versterking op schouders en elleboog 
- Marineblauwe zomertrui zonder mouwen met versterking op schouders 
- Donkerblauwe winterkousen 
- Donkerblauwe zomerkousen 
- Nylonkousen in huidskleur 
- Zwartlederen schoenen (apart model voor dames en heren) 
- Marineblauwe handschoenen 
- Marineblauwe sjaal 
- Herkenningsteken 
- Broeks- of roksriem 

Aantallen 
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Waarde in aantal punten voor 
een aanvullingspakket van 
100 punten 
1 O 
20 
15 
25 
1 O 
8 
5 
15 
15 
2 
2 
2 
30 
3 
3 
3 
1 O 

Artikel 

Baseballpet 
Rok of broek 
Bermuda 
Pilootjas 
Politiehemd met lange mouwen 
Politiehemd met korte mouwen 
Das met logo 
Commandotrui 
Zomertrui 
Winterkousen 
Zomerkousen 
Nylonkousen 
Schoenen 
Handschoenen 
Sjaal 
Passanten 
Broek- of rokriem 

Aantal in basispakket en 
maximaal aantal te 
bestellen per aanvulling 
1 
3 
3 
2 
5 
5 
2 
2 
2 
8 
8 
8 
2 
2 
1 
3 
1 



BIJLA GE 2: Uniform voor regionale luchthavens 

Deze bijlage omschrijft de uniformen voor de functies van: luchthavencommandant, adjunct- 
luchthavencommandant, veiligheidsofficier, luchthaveninspectie en luchthavenbeveiliging bij 
de regionale luchthavens 

De uniformuitrusting 

Een uniform bevat : 
- Marineblauwe baseballpet met luchtvaartembleem 
- Marineblauwe broek in winterstof 
- Marineblauwe broek in zomerstof 
- Niet doorschijnende politiehemd met lange mouw met borstzakken en schouderkleppen 
- Niet doorschijnende politiehemd met korte mouw met borstzakken en schouderkleppen 
- Donkerblauwe das met luchtvaartembleem 
- Donkerblauwe winterkousen 
- Donkerblauwe zomerkousen 
- Nylonkousen in huidskleur 
- Zwartlederen schoenen (apart model voor dames en heren) 
- Marineblauwe commandotrui met dwarse gele lijn op borsthoogte en met linker 

bovenschrift in gele kleur : "LUCHTHAVENINSPECTIE" 

- Blauwlederen broeksriem 
- Polyvalente signaalparka met rugschrift- functieaanduiding 
- passanten 

Aantallen 
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Waarde in aantal punten 
voor een aanvullingspakket 
van 100 punten 
1 O 
20 
20 
10 
8 
5 
30 
2 
2 
2 
15 
1 O 
60 
3 

Artikel 

baseballpet 
broek in winterstof 
broek in zomerstof 
politiehemd met lange mouwen 
politiehemd met korte mouwen 
das 
schoenen 
winterkousen 
zomerkousen 
Nylonkousen 
commandotrui 
broeksriem 
Polyvalente signaalparka 
Paar passanten 

Aantal in basispakket en 
maximaal aantal te bestellen 
per aanvulling 
2 
3 
3 
4 
4 
2 
2 
5 
5 
8 
2 
1 
1 
3 



BIJLAGE 3: Uniform voor wegeninspecteurs 

Deze bijlage omschrijft de uniformen voor de functies van wegeninspecteur. 

De uniformuitrustina 

Een uniform bevat : 
- Zwarte baseballpet met logo van de Vlaams Gemeenschap en opschrift "INSPECTIE" 
- Rechte grijze broek in winterstof (model voor dames en heren) 
- Rechte grijze broek in zomerstof (model voor dames en heren) 
- Signaalparka met als opschrift op de rug "inspectie" 
- Wit politiehemd met lange mouwen, twee borstzakken en schouderpassanten 
- Witte polo met korte mouwen en het logo van het Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap en het opschrift " INSPECTIE ". 
- Grijze commandotrui, voorzien van een gele streep rond de borst, met schouderkleppen 
- Donkergrijze winterkousen 
- Donkergrijze zomerkousen 
- Nylonkousen in huidskleur 
- Zwartlederen veiligheidsschoenen met stalen teenkap, model voor dames en heren 
- Zwarte broeksriem 
- Zwarte schouderpassanten, voorzien van het grijze logo van het ministerie van de 

Vlaamse Gemeenschap 

Aantallen 
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Waarde in aantal punten voor 
een aanvullingspakket van 
100 punten 
1 O 
20 
20 
40 
1 O 
8 
15 
2 
2 
2 
30 
1 O 
3 

Artikel 

Baseballpet 
Broek in winteruitvoering 
Broek in zomeruitvoering 
Signaalparka 
Politiehemd met lange mouwen 
Polo 
Commandotrui 
Winterkousen 
Zomerkousen 
Nylonkousen in huidskleur 
Schoenen 
Broeksriem 
Paar passanten 

Aantal in basispakket en 
maximaal aantal te 
bestellen per aanvulling 
1 
3 
3 
1 
5 
5 
2 
8 
8 
8 
2 
1 
3 



BIJLAGE 4: Uniform voor onthaalpersoneel en chauffeurs 

Deze bijlage omschrijft de uniformen voor de functie van: 
- onthaalpersoneelslid in een centrale ontvangstbalie van een administratief gebouw; 
- chauffeur voor personenvervoer. 

De uniformuitrustina 

Een uniform bevat : 
- Vest 
- Bloes (dames) of hemd (heren) met lange mouwen 
- Bloes (dames) of hemd (heren) met korte mouwen 
- Rok (dames) of broek (heren) 
- sjaal (dames) of das (heren) 

Aantallen 
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Waarde in aantal punten 
voor een aanvullingspakket 
van 100 punten 
30 
1 O 
1 O 
20 
5 
1 O 

Artikel 

Vest 
Bloes of hemd met lange mouwen 
Bloes of hemd met korte mouwen 
Rok of broek 
sjaal of das 
Voor chauffeurs: 
signalisatiegilet 

Aantal in basispakket en 
maximaal aantal te 
bestellen per aanvulling 
2 
4 
4 
3 
2 
1 



..f BIJLAGE 5: Uniform voor Bos, Groen en Natuur 

Deze bijlage omschrijft de uniformen voor de functie van: 
- Ambtenaren en aangestelden van het bosbeheer, overeenkomstig de bepalingen 

van artikel 1 1 van het boswetboek van1 9 december 1854; 
- natuurwachter, zoals vermeld in artikel 60 van het decreet betreffende het 

natuurbehoud en het natuurlijke milieu van 21 oktober 1997. 

De uniformuitrustinrr 

Een basispakket voor een uniform bevat : 
- groene uniformvest (dames en heren) 
- groene broek of rok 
- parka met uitneembare fleece 
- hoge schoenen 
- lage schoenen 
- pull-over met schouderkleppen 
- hoed met toebehoren 
- grijze sokken 
- nylonkousen 
- groene das (heren) 
- halsdoek (dames) 
- groene hemd met lange mouwen 
- groen hemd met korte mouwen 
- wit hemd (heren) of witte blouse (dames) 
- passanten, met aangepaste herkenningstekenen 
- broeksriem 
- rokriem 
- pet 
- sjerp 
- handschoenen 
- handtas (voor dames) 

Buiten dit basispakket zijn ook verkrijgbaar bij de jaarlijkse aanvullingen: 
- fleece 
- sportkousen 
- lage jachtschoenen 
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. ._ 
Aantallen 

Artikel 

Hoge schoenen I I 

Aantal in basispakket 

Groene uniformvest 
Groene broek of rok 
Parka met uitneembare fleece 

Lageschoenen 
Pull-over met schouderkleppen 
Hoed met toebehoren 
Grijze sokken 
Nylonkousen 

2 
2 
1 

voor een 
aanvullingspakket van 

Groene das (heren) of halsdoek (dames) 
Groene hemd met lange mouwen 
Groen hemd met korte mouwen 
Wit hemd (heren) of witte blouse (dames) 
Paar passanten 
Broeksriem 
Rokriem 
Pet 

Sjerp 
Handschoenen 
Handtas (voor dames) 
Fleece 
Sportkousen 
Lage jachtschoenen 

100 punten 
22 

2 
3 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
O 
O 
O 
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