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Veiligheidsberaad 

T.a.v. mevrouw G. Faber 

Postbus 7010  

6801 HA  Arnhem 

 

Betreft : Brandweeracties 

Datum : 24 juni 2016 
 

 
Geachte mevrouw Faber, 
 
In de afgelopen week zijn de onderhandelingen over het FLO overgangsrecht tussen werkgever en de vakbonden voor 
beroepsbrandweer personeel vastgelopen. Inmiddels is het door de bonden gestelde ultimatum verstreken en zullen 
binnenkort acties volgen.  
 
Door de vakbonden voor beroepspersoneel zijn wij geïnformeerd over de vrees van het door de werkgever inzetten van 
Brandweer Vrijwilligers voor werk dat vanwege de acties door beroepspersoneel is stilgelegd. 
Wij delen de mening van de bonden dat dit een verkeerde ontwikkeling zou zijn en dat daardoor 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. 
 
Hoewel de Brandweer Vrijwilligers geen partij zijn in dit conflict hebben wij wel besloten het onderstaande statement op 
de site van de VBV te plaatsen: 

 
Het leek ons goed het Veiligheidsberaad over onze oproep en motieven te informeren. 
Wij doen dit omdat wij juist nu hechten aan goede verhoudingen tussen de verschillende groepen binnen de 
brandweerorganisatie. 
 
Tenslotte doen wij ook een klemmend beroep op U om Brandweer Vrijwilligers in uw Veiligheidsregio’s niet te vragen 
werk te doen dat door beroepscollega’s vanwege de acties is stilgelegd. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers. 
 
 
 
 
 
Marcel Dokter 
Voorzitter 
 
i.a.a. de voorzitter van de Brandweerkamer, mw. A. Attema 

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.  


