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Betreft : Antwoord op uw brief Brandweeracties
Datum : 24 juni 2016
Geachte heer Leenders, beste Peter,
Op 21 juni stuurde u ons een brief over de aanstaande brandweeracties. Daarbij is sprake van het mogelijk inzetten van
Brandweer Vrijwilligers door de werkgever bij aanhoudende acties.
Wij delen uw mening dat dit een verkeerde ontwikkeling zou zijn en dat daarmee brandweermensen tegen elkaar op
worden gezet.
Wij vinden dit ongewenst omdat hierdoor de verhoudingen binnen de brandweer voor langere tijd ernstig onder druk
komen te staan.
Daarom zullen wij onderstaande verklaring op onze website plaatsen waarin wij onze leden oproepen om niet in te gaan
op een verzoek van de werkgever aan Brandweer Vrijwilligers om werk over te nemen dat door beroepscollega’s is
stilgelegd vanwege de acties.
Onze beroepscollega’s voeren momenteel actie om hun eisen bij de onderhandelingen over het FLO (Functioneel Leeftijd Ontslag) overgangsrecht kracht bij zetten. Zij zijn teleurgesteld en verontrust dat het na ruim een jaar van onderhandelen nog niet gelukt is
tot overstemming te komen met de Brandweerkamer.
De VBV steunt de beroepscollega’s in dit geschil en roept haar leden op de acties niet te breken door werk over te nemen dat door
beroepscollega’s is stilgelegd. Wij staan immers voor eenheid en solidariteit in het brandweerveld.
Het geschil over het FLO- overgangsrecht is een aangelegenheid die uitsluitend beroepscollega’s treft en waarin de Vrijwilligers tot
nu toe niet betrokken zijn. De VBV heeft ook geen inhoudelijke bijdrage geleverd in de onderhandelingen over dit onderwerp. Dit
neemt niet weg dat wij de zorgen die er binnen de beroepskazernes leven herkennen en ook delen. Zij vinden immers hun
oorsprong meestal in de bezuinigingen, die overwegend de repressieve tak van de brandweer - en daarmee de burgers - raken.
Wij roepen de betreffende partijen op om constructief te werken aan een aanvaardbaar resultaat.

Wij zullen de werkgever ook informeren over ons standpunt en ook daar een oproep doen om constructief te
werken aan een oplossing voor de impasse die nu is ontstaan.
De discussie over de uiterste leeftijd waarop Brandweer Vrijwilligers repressief actief mogen zijn staat ook volgens
de VBV los van het huidige conflict. Wij willen dit graag samen met de vakbonden voor beroepspersoneel in een
later stadium duidelijk maken aan de werkgever. Daarbij rekenen wij dan op uw solidariteit.
Met vriendelijke groet,
Namens de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers.
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