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Naar aanleiding van de publiciteit over de brandweervrijwilligers van de laatste 
maanden, (Je door de Tweede Kamer aangenomen motie Anker en de op 
7 november 2007 aan de Tweede Kamer verzonden kabinetsvisie op het behoud 
en beschikbaarheid van de brandween/rijwiNiger, wil ik u graag over het volgende 
informeren 

De brandweervrijwilligers vormen 80% van de brandweer in Nederland en zijn 
daarmee de ruggengraat van de brandweerorganisatie. Ik waardeer de inzet van 
de brandweervrijwilligers en onderschrijf het belang van een goed 
georganiseerde vertegenwoordiging van vrijwilligers binnen de brandweer. Zo wil 
ik bevorderen dat de belangen van zowel de beroeps brandweerlieden als de 
vrijwillige brandweeriieden goed vertegenwoordigd zijn. 

Om de vertegenwoordiging van de brandweervrijwilligers zo goed mogelijk te 
borgen is op 20 december 2007 de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers 
opgericht. Doel van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers is om een 
aanspreekpunt te organiseren voor de belangenbehartiging van de 
brandweer\'rijwilligers. 

De VBV wil fungeren als "vakvereniging" en daarmee als één van de 
overlegpartners bij beleidsontwikkelingen, die relevant zijn voor de positie van de 
brandweer\'rijwiillger. Daarnaast wil de VBV ook actief zijn als belangenbehartiger 
van vrijwillige brandweerlieden op het terrein van arbeidsvoonA/aarden en 
rechtspositie. 

Bezoekadres 
Schedeldoekshaven 200 
2511 EZ DenHaag 

Postadres 
Postbus 20011 
2500 EA DenHaag 

Intemetadres 
www.minbzk.nl 

Over de rai van de VBV als ovextegpariner bij retevanie beleidsontwikkelingen 
zijn er gesprekken gevoerd lussen BZK en het bestuur van de Vakvereniging 
Brandweer Vrijwilligers. Op basis van de resultaten daarvan heb ik besloten deze 
vakvereniging te erkennen en een éénmalige startsubsidie toe te kennen. O 
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http://www.minbzk.nl


Hiermee is. op landelijk niveau de inbreng van vrijwillige brandweerlieden op 
belangrijke dossiers zoals het Besluit kwaliteit brandweerpersoneel, het Besluit 
veiligheidsregio's en andere beleidsontwikkelingen gewaarborgd. 
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De inzet van een voldoende aantal gemotiveerde en gekwalificeerde vrijwilligers 
is onontbeeriijk voor een adequate bestrijding van branden, rampen en andere 
calamiteiten. 
Goede belangenvertegenwoordiging van en betrokkenheid bij vrijwilligers binnen 
de brandweer leidt tot snellere acceptatie van veranderingen en bevordert 
verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering. Ik venft/ijs in dat verband ook 
naar het vorig jaar tussen gemeenten en rijk gesloten bestuursakkoord "Samen 
aan de slag". Eén van de beleidsdoelstellingen is het op orde brengen van de 
rampenbe:ïtrijding en crisisbeheersing voor eind 2009. Daarbij zetten rijk en 
gemeenten in op het verbeteren van de brandweerzorg en de ontwikkeling van 
de veiligheidsregio's. Voor het bereiken van deze doelstelling is naast aandacht 
voor organisatorische veranderingen ook meer aandacht voor de veranderende 
positie van de brandweer vrijwilliger noodzakelijk. 

Ik reken graag op uw medewerking. 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES. 

Mevrouw er. G. tar Horst 
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