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Samenvatting 

Van 29 mei tot 30 juni 2009 hield het CvA een ledenraadpleging over het onderhandelingsakkoord 

vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer. Uit de ledenraadpleging blijkt dat de meeste 

gemeenten zich kunnen vinden in het akkoord. Op 2 juli is dit akkoord zodoende door het VNG 

bestuur bekrachtigd. Ook de achterbannen van Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en CMHF 

hebben in meerderheid positief gereageerd op het akkoord. Hiermee is het akkoord formeel 

vastgesteld. 

In de ledenraadpleging is door gemeenten voor een aantal zaken aandacht gevraagd. De veel 

voorkomende reacties worden in deze brief kort weergegeven met daarbij de uitleg en de reactie 

van het CvA. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

Van 29 mei tot 30 juni 2009 hield het CvA een ledenraadpleging over het onderhandelingsakkoord 
vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer. Uit de ledenraadpleging blijkt dat de meeste 
gemeenten zich kunnen vinden in het akkoord. Op 2 juli is dit akkoord zodoende door het VNG 
bestuur bekrachtigd. Ook de achterbannen van Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en CMHF 
hebben in meerderheid positief gereageerd op het akkoord. Hiermee is het akkoord formeel 
vastgesteld. 

In de ledenraadpleging is door gemeenten voor een aantal zaken aandacht gevraagd. De veel 
voorkomende reacties worden in deze brief kort weergegeven met daarbij de uitleg en de reactie 
van het CvA. 

1 Uitslag ledenraadpleging 
Reacties: 144 
Instemming: 131 
Geen instemming: 13 
Geen tijdige reactie mogelijk: 8 

De grote meerderheid van de gemeenten stemt in met het bereikte akkoord. Van de leden die niet 
hebben gereageerd, wordt geacht dat zij instemmen, zoals aangegeven in de ledenraadpleging. 
Twee Veiligheidsregio's (Rotterdam Rijnmond en Drenthe, totaal 31 gemeenten) hebben een 
reactie gegeven, beide instemmend. Van de leden die aangaven niet tijdig te kunnen reageren, 
wordt een eventuele nagekomen reactie geregistreerd en de inhoudelijke input meegenomen bij 
de uitwerking. 
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2 Inhoudelijke reacties 

In dit hoofdstuk worden de veel voorkomende reacties op de onderdelen waar in de 
ledenraadpleging door meerdere gemeenten aandacht voor is gevraagd kort weergegeven 

2.1 Mate van gebondenheid/ één CAR hoofdstuk 
Het overgrote deel van de gemeenten geeft aan dat het een goede zaak is dat er één CAR 
hoofdstuk komt dat gaat gelden voor alle vrijwilligers. Een enkele gemeente geeft daarnaast aan 
dat deze uniformiteit ook door zou moeten werken in de veiligheidsregio's. Dit steven is ook 
uitgesproken in het akkoord zelf. De LOGA-partijen roepen de veiligheidsregio's dan op het 
akkoord te volgen. 

2.2 Bedrijfsvoering/ vergoedingsregeling 
De meest gemaakte opmerking is de wens dat er een nadere toelichting wordt gegeven op de 
vergoeding bij langdurige beschikbaarheid. Deze toelichting zal deel uitmaken van de uitwerking 
van het akkoord. 

Enkele gemeenten verzoeken om een overgangsregeling om te komen tot de nieuwe situatie. Er 
wordt op landelijk niveau geen aparte overgangsregeling vastgesteld. Gemeenten hebben tot 1 
oktober de tijd om, indien nodig, lokaal de overgang naar de nieuwe rechtspositie te maken en 
daarover in overleg te treden met de lokale onderhandelingspartners. 

Tot slot stelden verschillende gemeenten de vraag of de invoering van een consignatievergoeding 
betekent dat er met consignatiediensten moet worden gewerkt. Dit is niet het geval. Gemeenten 
bepalen zelfde manier waarop de brandweerzorg wordt georganiseerd en welke diensten worden 
gehanteerd. Het LOGA stelt enkel de vergoeding vast voor verschillende soorten diensten. 

2.3 Onderzoek naar de positionering van de vrijwilliger ten opzichte van de gemeente 
Veel gemeenten vragen expliciet het veld goed te betrekken bij het onderzoek. Niet alleen de 
gemeenten, maar ook de veiligheidsregio's. Verder vragen gemeenten zo snel mogelijk tot 
procesafspraken te komen. Hoe sneller het beoogde onderzoek kan starten, hoe sneller ervoor 
alle partijen duidelijkheid is over een aantal bedrijfsvoeringsaspecten (bijvoorbeeld kazernering, 
inzet van niet repressief personeel, tarief voor overige werkzaamheden). 

Het LOGA start direct na de zomer met het onderzoek, het veld wordt hier intensief bij betrokken. 

2.4 Verzekeringen 
In het akkoord is opgenomen dat gemeenten een adequate ongevallenverzekering af moeten 
sluiten. Veel gemeenten hebben behoefte aan een nadere uitleg wat hieronder wordt verstaan. 
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Ook vragen gemeenten duidelijke kaders voor wat een zelfstandig ondernemer zelf moet regelen 
en wanneer en tot waar de gemeente zijn ongevallenverzekering aan kan vullen. Een aantal 
gemeenten vindt dat het een eigen verantwoordelijkheid van de zelfstandige is om een goede 
ongevallenverzekering af te sluiten. Anderen vinden juist dat de verzekering voor zelfstandigen 
verplicht opgelegd zou moeten worden aan gemeenten. 

Enkele gemeenten pleiten voor een landelijke verzekering voor de vrijwilligers en/of de 
zelfstandigen om zo de kosten te drukken. 

Het CvA komt in de zomer met specifieke informatie over de verzekeringen, waaruit duidelijk wordt 
wat een adequate verzekering is, wat er voor zelfstandigen gedaan kan worden en of er landelijk 
nog verdere acties ondernomen worden op dit gebied. 

2.5 Loslaten leeftijdsgrens en medische keuring 
Het loslaten van de leeftijdsgrens wordt breed ondersteund. De meningen over een verplicht 
Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) zijn verdeeld. Een aantal gemeenten uit de 
angst dat het verplichte PPMO tot grote uitval van vrijwilligers zal leiden. Enkele gemeenten 
denken dat het PPMO leidt tot extra keuringen naast de bestaande keuringen. Invoering van het 
PPMO wordt door de meeste gemeenten die niet hebben ingestemd met het akkoord genoemd als 
reden. Ook missen gemeenten in het akkoord inhoudelijke informatie over het PPMO. 

Er worden hoge eisen gesteld aan brandweerpersoneel, fysiek en emotioneel. Deze eisen zijn 
voor beroepskrachten en vrijwilligers hetzelfde: immers zij verrichten dezelfde werkzaamheden. 
Het besluit personeel Veiligheidsregio's, dat naar verwachting per 1 januari 2010 wordt ingevoerd, 
onderschrijft dit: er worden dezelfde eisen gesteld aan vrijwilligers en beroepskrachten. De 
werkgever is er verantwoordelijk voor dat brandweerpersoneel zijn werk veilig kan doen. Daar 
hoort een medische keuring bij. 

In opdracht van het LOGA heeft het Coronel instituut een keuring ontwikkeld die op basis van 
wetenschappelijk onderzoek toetst of mensen in staat zijn op een veilige manier het brandweervak 
uitte oefenen. Deze keuring is in de afgelopen periode in een pilot bij drie korpsen getest. De 
pilots geven vertrouwen dat er een goede keuring is ontwikkeld, maar roepen nog een aantal 
vragen op. In samenwerking met de NVBR buigen sociale partners zich over deze vragen. Naar 
verwachting wordt het PPMO in de loop van het najaar door het LOGA vastgesteld en in de sector 
geïntroduceerd. Bij deze introductie besteedt het LOGA ook aandacht voor de implementatie: 
gemeenten moeten genoeg tijd en, waar nodig, ondersteuning krijgen om het PPMO op een 
goede manier in te voeren. Tot die tijd blijven de nu lokaal gehanteerde keuringsmethodieken van 
kracht. 
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4 Tot slot 
Tot slot roepen veel gemeenten de LOGA partijen op om het veld, de gemeentelijke en de 
regionale brandweerkorpsen de vrijwilligers zelf en hun vertegenwoordigers, goed te betrekken bij 
de uitwerking van met name het onderzoek naar de verschillende bedrijfsvoeringmodellen. Deze 
oproep wordt ter harte genomen. Er worden zo spoedig mogelijk procesafspraken gemaakt, 
waarin de rol van alle betrokkenen onze aandacht heeft. 

Hoogachtend, 
College voor arbeidszaken van de VNG 

J. Schirmbeck, 
secretaris 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.ril onder brieven. 
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