
Geleideformulier voor: BCOV 

Sector/afdeling:  SBD / P&O

Leidinggevende:directie

Auteur:Hilde Eldering / Marja Kreuk

2b8bab25-e240-4869-bae4-4ad70b479095.docx

  1 Doel agendering:

2 Vraagstelling:
Het bestuur van de VRK dient zich uit te spreken over de wijze waarop veiligheidsregio’s 
omgaan met de arbeidsvoorwaardenvorming, nu de VNG hiervoor niet langer rechtstreeks 
zorgdraagt. De Brandweerkamer opteert voor het vormen van een eigen 
werkgeversvereniging, de directie VRK ziet redenen om te adviseren hier een ander 
standpunt op in te nemen, en te kiezen voor aansluiting bij de WSGO (Werkgeversvereniging 
Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties).

3 Achtergrondinformatie:
Op 1 januari 2019 is de WNRA in werking getreden voor overheidsorganisaties. De 

veiligheidsregio’s zijn vooralsnog uitgesloten van inwerkingtreding van de WNRA (Wet 

normalisering rechtspositie ambtenaren), omdat er nog geen oplossing is gevonden voor de 

positie van brandweervrijwilligers binnen het burgerlijk recht. Dit houdt in dat voor de 

Veiligheidsregio’s de per 31-12-2019 bevroren CAR-UWO geldt (waarbij salarisontwikkelingen 

van cao gemeenten wel worden gevolgd). Het is nog onbekend welke rechtspositie vanaf 2021 

voor (personeel van) veiligheidsregio’s zal gelden.

Voor het jaar 2020 zal de VNG de CAR-UWO blijven ondersteunen, daarna wil de VNG nog 
slechts verantwoordelijkheid dragen voor de cao van de gemeenten zelf. Voor 

gemeenschappelijke regelingen is er een aparte werkgeversorganisatie gekomen, de WSGO 
(Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties). Een cao voor 
gemeenschappelijke regelingen is ook opgesteld; deze volgt inhoudelijk de cao gemeenten. 

Voor de vorming van arbeidsvoorwaarden van de veiligheidsregio’s na 2020 zijn verschillende 
mogelijkheden onderzocht, waarbij er uiteindelijk twee scenario’s kansrijk zijn gebleken, 
namelijk aansluiting bij de WSGO of vormen van een eigen werkgeversorganisatie voor 
veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio’s zullen tot een gezamenlijke keuze moeten komen. 
Hierover zal in het Veiligheidsberaad van juni 2020 worden besloten. Elke regio dient daartoe 
uiterlijk 18 mei 2020 bij het Veiligheidsberaad aan te geven welk scenario de voorkeur geniet.

De voorzitter van de Brandweerkamer (die namens de VNG over de brandweerspecifieke 

arbeidsvoorwaarden onderhandelt met de vakbonden) heeft zich in de vergadering van 

december 2019 al uitgesproken, een en ander in het verlengde van eerder opgehaald advies 

van de Brandweerkamer. Hij heeft dit advies nu ook per brief duitgewerkt. 

In zijn brief zet hij de twee scenario’s uiteen en hij licht ook toe waarom hij adviseert om tot de 

oprichting van een eigen landelijke werkgeversvereniging voor de veiligheidsregio’s te komen. 

De directie VRK is van mening dat een aantal voor- en nadelen daarbij onderbelicht blijft.  Het 
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advies van de directie is dan ook om te kiezen voor aansluiting bij de (algemene) 

werkgeversorganisatie voor gemeentelijke regelingen. 

Onderbelicht in het advies van de voorzitter van de Brandweerkamer zijn onder andere de 

hogere kosten voor gemeenten van het onderhouden van drie werkgeversorganisaties in 

plaats van twee (terwijl vervolgens de hoofdregel geldt dat zoveel mogelijk de gemeentelijke 

cao wordt gevolgd). Daarnaast zijnde bestuurlijke afbreukrisico’s die ontstaan in een relatief 

kleine werkgeversorganisatie voor alleen veiligheidsregio’s (met werknemers met een hoge 

organisatiegraad) niet benoemd. 

Overbelicht is naar de mening van de directie de bijzonderheid van de arbeidsvoorwaarden 

van de veiligheidsregio’s. Daar werken ten eerste veel mensen die geen repressieve functie 

hebben, zeker bij veiligheidsregio’s die de GGD hebben geintegreerd in hun organisatie. 

Gemeenten hebben er ook behoeften aan de Veiligheidregio flexibel in te kunnen zetten voor 

het uitvoeren van taken voor de gemeenten, dit betekent dat het aantal medewerkers dat 

geen brandweertaak heeft ook groeit. En de VNG is ook altijd goed in staat geweest een 

manier te vinden om de bijzondere arbeidsvoorwaarden van brandweerpersoneel een plek te 

geven in het geheel van arbeidsvoorwaarden, er is geen reden om aan te nemen dat de WSGO 

hierin niet ook een passende vorm kan vinden.

De verschillende argumenten voor en tegen zijn weergegeven in de bijgevoegde matrix. 

Zichtbaar zijn gemaakt de argumenten die door de Brandweerkamer zijn aangereikt. Daar zijn 

de aanvullende argumenten van de directie VRK in het rood aan toegevoegd. 

4 Consequenties en risico’s:
Zie matrix

5 Voorstel te nemen besluit:
 Het Veiligheidsberaad te informeren dat de de veiligheidsregio Kennemerland opteert 

voor aansluiting bij de WSGO en de voorzitter te verzoeken dit standpunt ook in te 
nemen in het Veiligheidsberaad

6 Vervolgtraject:
Het Veiligheidsberaad heeft als zodanig niet de bevoegdheid de regio’s te binden middels 
besluitvorming. Mocht het Veiligheidsberaad in meerderheid besluiten tot vorming van een 
eigen werkgeversvereniging, dan zal het bestuur van de VRK nader dienen te besluiten hoe 
hiermee om te gaan. 
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7 Bijlage(n):
 Brief voorzitter VB aan regio’s inzake scenario’s arbeidsvoorwaardenvorming
 Brief voorzitter Brandweerkamer d.d. 18 november 2019
 Notitie Vijverberg i.z arbeidsvoorwaardenvorming veiligheidsregio’s
 Schematische weergaven VNG van scenario’s
 Matrix voor- en nadelen scenario’s (met markering van extra argumenten VRK)

In de vergadering genomen besluit:

Pagina: 3 van 3


	
	1 Doel agendering:
	2 Vraagstelling:
	3 Achtergrondinformatie:
	4 Consequenties en risico’s:
	5 Voorstel te nemen besluit:
	6 Vervolgtraject:
	7 Bijlage(n):
	In de vergadering genomen besluit:

