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Nieuwe trui  
 

 

 

Het bestuur van het VIBV is zeer verheugd met het feit dat wij de bijzondere veldwachters 

een nieuwe trui in exclusiviteit kunnen aanbieden in ons kledij-assortiment. Na een lange 

zoektocht hebben wij uiteindelijk een Belgische fabrikant bereid gevonden om deze truien te 

produceren. 

Het was niet eenvoudig.  Wij hadden specifieke eisen.  Zo verwachtten wij dat de kleur van 

de trui zo dicht mogelijk de wettelijk opgelegde kleur benaderde, maar moest er ook een 

lichtere groene horizontale streep in verwerkt worden.  Een streep die over de borststreek 

verder loopt langs de mouwen en op de rugzijde van de trui.  In die lichtgroen gekleurde 

streep, zo vroegen wij toch aan de fabrikant dat er nog eens in een witte contrasterende 

kleur en voldoende groot de tekst “bijzondere veldwachter” zou worden geweven. 

Om dan te eindigen met de vereiste dat er links op de voorzijde en op dezelfde hoogte van 

de witte tekst “bijzondere veldwachter” het wettelijk voorzien embleem wordt gestikt.  

Onze fabrikant is er prima in geslaagd om aan al onze vragen te voldoen.  Vanaf vandaag 

kan onze vereniging dan ook deze een modern ogende trui aanbieden.  De trui is 
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aangenaam om te dragen en gemakkelijk in  onderhoud.  De trui voldoet aan alle 

hedendaagse kwaliteitseisen. 

De trui is te verkrijgen in 2 modellen ofwel met ronde kraag ofwel met een korte rits (en 

opstaande kraag, zie foto hierboven).   

De schouders en ellebogen zijn verstevigd.  Op de schouderstukken kunnen  gemakkelijk de 

(schuif)passanten met het embleem van de bijzondere veldwachter worden aangebracht.   

Op linkermouw is er een zakje gestikt 

waarin de bijzondere veldwachters zijn 

balpennen kan steken. 

Deze trui voldoet aan alle vereisten die met 

het KB tot regeling van het statuut werden 

opgelegd. 

De trui wordt door onze vereniging zowel 

met de Nederlandse als met de Franse 

tekst te koop aangeboden.  Zo garanderen 

wij als vereniging de uniformiteit over het 

ganse land. 

Maar ook de herkenbaarheid. Gelijk 

welke passant of recreant in het 

buitengebied leest dat het hier om een 

bijzondere veldwachter gaat.  

Elke bijzondere veldwachter die deze trui 

draagt zal meer zichtbaar en 

aanspreekbaar zijn.  

 

Als laatste mogen wij ook niet uit het oog verliezen dat deze trui er toe bijdraagt om 

iedereen makkelijk toe te laten een onderscheid te maken tussen burgers, bijzondere 

veldwachters en andere geüniformeerde ordehandhavers. 

 

De wollen trui mag gewassen worden op 30 graden en is dus makkelijk te onderhouden. 
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Om ons geheugen nog wat op te frissen, hierna 
de regels betreffende de uniformplicht.  

 

De bijzondere veldwachter is pas bevoegd om op te treden als officier van gerechtelijke politie 

(met beperkte bevoegdheid) wanneer hij gekleed is in het voorziene uniform.  De bijzondere 

veldwachter is dus verplicht het uniform met uiterlijke kentekens te dragen. 

De uniformplicht volgt uit samenhang tussen de bepalingen art. 64 Veldwetboek, art 16 

K.B. tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters en art 15 M.B. tot regeling 

van het statuut van de bijzondere veldwachters.  

Zie ook Cassatie-arrest van 19 september 2017 (P.16.1101.N) van het Hof van Cassatie. 

De doelstelling van deze wettelijke en reglementaire uniformplicht is uniformiteit, maar ook 

de herkenbaarheid van de bijzondere veldwachters verzekeren en het onderscheid 

waarborgen tussen enerzijds bijzondere veldwachters en anderzijds burgers en andere 

geüniformeerde ordehandhavers.  
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Het KB tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters bepaalt in het artikel 16 

het uniform.   

Zie: 10 SEPTEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de 

bijzondere Veldwachters 

Art. 16. Het uniform van de bijzondere veldwachter bestaat uit een pet, een parka, een trui, 

een hemd, een polo, een broek, en een das, allen in een donkergroene kleur met de 

volgende CMYK-code : C=100%, M=0%, Y=100% en K=61% of in het donkergroen dat er 

het dichtst bij aanleunt. Het hemd en de trui zijn voorzien van schouderstukken. 

 

Om alle discussies in het buitengebied met recreanten, politiediensten, toezichtsdiensten, 

andere bijzondere veldwachters of overheden te vermijden is het de individuele plicht van de 

bijzondere veldwachter om zich in orde te stellen met de huidige regelgeving en in het 

bijzonder met het KB tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters. 

Het V.I.B.V. is de enige vereniging welke verschillende modellen van truien naast 

schouderstukken, stropdassen en andere uniformstukken kan aanbieden aan de bijzondere 

veldwachters.  

Het VIBV biedt de mogelijkheid om de uniformstukken per mail te bestellen. Dit via het 

mailadres: secretariaatgewestelijkvibv@telenet.be 

De kostprijs van de nieuwe trui:100 €.   

De aankoop van is te vereffenen met voorafgaandelijke storting op de rekening van het 

gewest IBAN BE72 7795 9359 9416 daarbij de vermelding van uw naam, adres, 

aanstellingsnummer en model en maat van de trui.  

Deze items worden opgenomen in de nieuwe catalogus en bestelformulieren welke 

regelmatig achteraan in het tijdschrift “info” worden opgenomen of te downloaden van onze 

website VIBV.net. 

 

Namens het bestuur 

Voorzitter VIBV 

Benny Coulier  

 


