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Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft op 10 april jl.
ingestemd met onderstaand besluit:
2. Besluit
Het Dagelijks Bestuur besluit:
1.
In te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst tussen de VNG en het
Veiligheidsberaad, ter oprichting van een Brandweerkamer (arbeidsvoorwaarden
brandweer);
2.
De portefeuillehouder Brandweer, tevens vertegenwoordiger namens de werkgever in het
Georganiseerd Overleg, de heer G-J. Kats, aan te wijzen om namens de
veiligheidsregio zitting te nemen in de Brandweerkamer;
3.
Kennis te nemen van het besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio om de voorzitter
en secretaris van het Veiligheidsberaad te machtigen om namens het bestuur van de
veiligheidsregio de dienstverleningsovereenkomst met de VNG te ondertekenen.
4.
Het Algemeen Bestuur en het Veiligheidsberaad schriftelijk te informeren over dit besluit.
De voorzitter besluit:
1.
de voorzitter en secretaris van het Veiligheidsberaad te machtigen de
dienstverleningsovereenkomst Brandweerkamer met de VNG te ondertekenen namens
de Veiligheidsregio Hollands Midden.

3. Toelichting op het besluit
Op 27 juni 2013 heeft het Algemeen Bestuur mandaat verleend aan het Veiligheidsberaad, om
afspraken te maken met andere veiligheidsregio’s over collectief werkgeverschap, resulterende in
de dienstverleningsovereenkomst. Hierbij is afgesproken dat de veiligheidsregio’s de CAOgemeenten (CAR-UWO) blijven volgen en dat de bestaande brandweerspecifieke regelingen
worden ondergebracht in een Brandweerkamer binnen de VNG. Concreet gaat het over het FLOovergangsrecht, de rechtspositie van de brandweervrijwilligers en de afspraken over een
Periodiek Preventief Medisch Onderzoek. (PPMO).
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Op 14 februari jl. heeft het Veiligheidsberaad ingestemd met de conceptdienstverleningsovereenkomst Brandweerkamer (zie bijlage). Deze overeenkomst is tot stand
gekomen in goed overleg met de VNG en wordt nu voorgelegd aan de besturen van de
veiligheidsregio’s.
De besturen van de veiligheidsregio’s behartigen in de Brandweerkamer zelf hun belangen. De
besturen van de veiligheidsregio’s worden daarom gevraagd een vertegenwoordiger als
kandidaat voor te dragen, om zitting te nemen in de brandweerkamer. Voorgesteld wordt, gezien
het onderwerp, de portefeuillehouder Brandweer, tevens vertegenwoordiger namens de
werkgever in het Georganiseerd Overleg, de heer G-J. Kats, aan te wijzen om namens de
veiligheidsregio zitting te nemen in de Brandweerkamer.
De voorzitter van de veiligheidsregio machtigt de voorzitter en secretaris van het
Veiligheidsberaad om namens het bestuur van de VRHM de dienstverleningsovereenkomst met
de VNG te ondertekenen.

4. Kader
Het College van Arbeidszaken (CvA) is op grond van de statuten van de VNG en het Reglement
voor het College van Arbeidszaken gemandateerd om namens de werkgevers van het
gemeentepersoneel te onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. Zolang het
brandweerpersoneel in gemeentelijke dienst was, lag de werkgeversverantwoordelijkheid bij de
portefeuillehouder P&O als vertegenwoordiger van het College van Burgemeester en
Wethouders. Door de verschuiving van het dienstverband naar de veiligheidsregio’s, kan de
portefeuillehouder P&O of College van Burgemeester en Wethouders geen invulling meer geven
aan deze werkgeversrol als het gaat om brandweerpersoneel. De verantwoordelijkheid verschuift
naar het bestuur van de veiligheidsregio dat uit zijn midden een vertegenwoordiger kan aanwijzen
om hier afspraken over te maken in de regio.
Noodzaak voor het treffen van een voorziening
Het CvA heeft het Veiligheidsberaad in 2012 geïnformeerd over de arbeidsrechtelijke gevolgen
van verschuivend werkgeverschap van de brandweer. Het CvA heeft aangegeven zich per 1
januari 2014 niet meer als bevoegd werkgever te zien om te onderhandelen over
arbeidsvoorwaarden voor het brandweerpersoneel. Het CvA adviseerde het Veiligheidsberaad om
een collectieve voorziening te treffen voor de veiligheidsregio’s, zodat ook in de toekomst op
landelijk niveau afspraken gemaakt kunnen worden voor het brandweerpersoneel. Echter, waar
het CvA mandaat heeft van gemeenten, heeft het Veiligheidsberaad dit mandaat niet van de
veiligheidsregio’s.
De gewenste voorziening is slechts noodzakelijk voor de onderdelen die nu landelijk geregeld zijn
en specifiek opgesteld voor de brandweer (ongeveer 10% van het arbeidsvoorwaardenpakket).
Concreet gaat het over het FLO-overgangsrecht, de rechtspositie van de brandweervrijwilligers en
de afspraken over een Periodiek Preventief Medisch Onderzoek. (PPMO).
Als er geen voorziening zou worden getroffen, zouden deze arbeidsvoorwaarden onderwerp van
gesprek zijn tussen GO en Bestuurder van de Veiligheidsregio. Nog afgezien van de belasting,
die dit met zich meeneemt ontstaat het risico van te grote verschillen in arbeidsvoorwaarden,
waar landelijke uniformiteit meer gewenst is.
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Beoogde voorziening
In de loop van 2012 en het begin van 2013 is er overleg gevoerd tussen het CvA, het
Veiligheidsberaad en Brandweer Nederland (voorheen NVBR) over de verschillende scenario’s
om in de toekomst arbeidsvoorwaarden voor de brandweer te regelen. Daarbij zijn verschillende
modellen onderzocht, variërend van geen collectiviteit ( elke regio voor zich) tot een volledige
collectiviteit (één CAO voor alle veiligheidsregio’s).
Alle betrokken partijen konden zich vinden in het volgende model:
Veiligheidsregio’s blijven volger van CAO Gemeenten (CAR-UWO) en de bestaande collectieve
brandweerspecifieke regelingen worden ondergebracht in een “brandweerkamer” binnen de VNG.
Een brandweerkamer binnen de VNG houdt in dat het VNG-bestuur eindverantwoordelijk wordt
voor het onderhandelingsresultaat met de vakbonden, maar dat de veiligheidsregio’s de regie
krijgen op inhoud en proces.
Het Algemeen Bestuur heeft op 27 juni 2013 ingestemd met bovenstaande richting.

5. Consequenties
De oprichting en het functioneren van de Brandweerkamer zal bescheiden kosten met zich
meebrengen voor de veiligheidsregio’s. Zo zal de veiligheidsregio’s worden gevraagd een
aansluitingsovereenkomst aan te gaan met de VNG. De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft
reeds een dergelijke overeenkomst.
De brandweerkamer ressorteert onder de VNG. De VNG levert een secretaris (halve
formatieplaats) en verzorgt de diensten die horen bij het functioneren van de brandweerkamer.
De aanvullende, extra kosten die gepaard gaan met de Brandweerkamer zal de VNG factureren
aan de veiligheidsregio’s. De inschatting van de VNG is dat in een normaal jaar de inzet van de
VNG de bestaande, halve formatieplaats niet zal overstijgen. Dan zijn er dus geen extra kosten
voor de veiligheidsregio’s. Als er sprake is van (intensieve) onderhandelingen en de
brandweerkamer vaker dan gemiddeld bijeen moet komen, zal dit wel het geval zijn. Deze kosten
zouden uiteraard ook optreden als de veiligheidsregio’s deze onderhandelingen zelf zouden
moeten organiseren.

6. Aandachtspunten / risico’s
De inrichting van een Brandweerkamer sluit het meeste aan bij de huidige situatie en biedt de
mogelijkheid om zaken in de toekomst landelijk te regelen, als de besturen van de
veiligheidsregio’s hiertoe de wens uitspreken. Het Veiligheidsberaad heeft de wens uitgesproken
om te onderzoeken of de brandweerkamer op termijn kan worden benut voor het beheer van de
arbeidsvoorwaarden van al het personeel van de veiligheidsregio’s. Deze vraag zal worden
onderzocht, los van de procedure voor de brandweerkamer.

7. Implementatie en communicatie
Het Algemeen Bestuur en het Veiligheidsberaad worden schriftelijk geïnformeerd over dit besluit.
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8. Bijlagen
1.
2.

Brief Veiligheidsberaad d.d. 21 maart 2014
Concept-dienstverleningsovereenkomst Brandweerkamer VNG-Veiligheidsberaad

9. Historie besluitvorming
Algemeen Bestuur d.d. 27 juni 2013 (mandaat aan Veiligheidsberaad om te komen tot een
dienstverleningsovereenkomst) en Dagelijks Bestuur d.d. 10 april 2014.
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