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Geachte raads- en burgerleden,
Op 24 september 2019 heeft halfjaarlijks overleg plaatsgevonden tussen de voorzitters van de
veiligheidsregio’s en de minister van Justitie en Veiligheid. Tijdens dit overleg is de problematiek
van de rechtspositie van brandweervrijwilligers besproken. Uit eerder dit jaar door professor
Verburg van de Radbouduniversiteit in opdracht van het Veiligheidsberaad uitgevoerd
onderzoek en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie is naar voren gekomen dat de
huidige rechtspositie van brandweervrijwilligers niet in overeenstemming is met de Europese
deeltijdrichtlijn.
Het Veiligheidsberaad heeft daarom op 14 juni 2019 besloten om de Brandweerkamer van het
college voor arbeidszaken van de VNG en het ministerie van Justitie en Veiligheid te vragen om
te onderzoeken op welke wijze de brandweerorganisatie opnieuw kan worden vormgegeven,
zodanig dat de vrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van
beroepskrachten en het resultaat te agenderen voor de vergadering van het Veiligheidsberaad
op 13 december 2019.
Op dit moment valt nog niets te zeggen over de uitkomsten van dit onderzoek en de
consequenties voor brandweerorganisatie en vrijwilligers. Bij het uitwerken van de verschillende
inhoudelijke oplossingsrichtingen staat de vraag centraal of het mogelijk en wenselijk is om
voldoende onderscheid te maken in de aard van het werk, opleidingsvereisten en
arbeidsomstandigheden van beroepskrachten en vrijwilligers. Daarbij wordt niet alleen naar de
huidige koude (voorbereidende en beheersmatige) en warme (incidentbestrijding & technische
hulpverlening) taken maar ook naar potentiële nieuwe taken (first responders, instructeurs
vergroting zelfredzaamheid burgers e.d.) gekeken. Het is uiteraard belangrijk dat deze
onderzoeken zorgvuldig en samenhangend worden uitgevoerd en niet door uitsluitend
juridische en financiële overwegingen worden gedomineerd.
Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt zich daarom af of het
gehanteerde ambitieuze tijdpad voldoende ruimte laat voor het opleveren van voldoende
bruikbaar materiaal en evenwichtige besluitvorming. Het Dagelijks Bestuur geeft er de voorkeur
aan in eerste instantie te kiezen voor een oplossing op hoofdlijnen waarna eerst de
organisatorische en inhoudelijke consequenties en het draagvlak bij vrijwilligers en
beroepskrachten worden onderzocht alvorens definitieve besluiten worden genomen.

Z/039021 AB/026177

Naar aanleiding van het overleg met de minister van Justitie en Veiligheid op 24 september is er
aandacht in de media voor dit onderwerp geweest. Via bijgaande link treft u een artikel in de
Volkskrant van 30 september 2019 aan: https://www.volkskrant.nl/es-bfde10bc3
Vanwege de mogelijke onrust die deze berichtgeving bij de brandweervrijwilligers en
beroepskrachten zou kunnen oproepen heeft het hoofd Brandweerzorg Brandweer BrabantNoord op 27 september 2019 bijgevoegd memo aan de postcommandanten brandweer en de
Ondernemingsraad laten uitgaan waarin zij naar aanleiding van de media-aandacht worden
bijgepraat. Bedoeling hiervan is uiteraard dat zij op hun beurt hun vrijwillige en
beroepsmedewerkers bijpraten. Mogelijk kan deze informatie u ook helpen om eventuele
vragen te beantwoorden. Daarom wordt dit memo u hierbij aangeboden.

Z/039021 AB/026177

