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COLOFON

De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) kent een drietal doel-
stellingen.

1.  Bijdragen aan ontwikkeling van het vak van Brandweer Vrijwilliger.
2.  Behoud vrijwilligerschap als onmisbare vorm van burgerbetrokken-

heid.
3.  Belangenbehartiging bij rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.

De huidige rechtspositie is inmiddels decennia geleden geschreven 
en daarom ouderwets en gedeeltelijk achterhaald. Vernieuwing is 
noodzakelijk. Daarom heeft het bestuur van de VBV de Commissie Ar-
beidszaken verzocht een Model Rechtspositie Regeling op te  stellen in 
het kader van de 3de doelstelling. Deze commissie heeft voldaan aan 
haar opdracht en heeft het voorliggende model opgesteld.

Met het opstellen van deze modelregeling beoogt het bestuur van 
de VBV een substantiële bijdrage te leveren aan het verbeteren van 
de belangrijkste randvoorwaarden voor de bijzondere vorm van vrijwil-
ligerschap. En daarmee aan het snel, adequaat en veilig repressief 
optreden van de ca. 22.000 Brandweer Vrijwilligers bij brand en hulp-
verlening.

Bij de samenstelling van Model Rechtspositie Regeling is de grootst mo-
gelijke zorgvuldigheid betracht. Aan eventuele onjuiste vermeldingen 
kunnen geen rechten worden verleend.

Leusden 7 april 2009.
Het Dagelijks Bestuur VBV.

Vormgeving  : Imotiv Communicatie
Redactie  : Commissie Arbeidszaken
Foto’s   : Voorpagina Actiedag Manifest 18 november 2008 
Drukwerk  : Olbo - thuis in alle media, Hardenberg
Bezoekadres : Larikslaan 1, 3833 AM Leusden.
Postadres : Postbus 290 3830 AG Leusden
E-mailadres  : info@brandweervrijwilligers.nl 
Website   : www.brandweervrijwilligers.nl

© Copyright 2009 Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV). Versie 
april 2009. 

Alle intellectuele eigendomsrechten op dit document komen uitslui-
tend toe aan Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV). Behoudens 
de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag 
niets van dit document worden verveelvoudigd of openbaargemaakt 
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vakvereniging 
Brandweer Vrijwilligers (VBV).
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vOORwOORD

Voor u ligt een volledig gemoderniseerde modelrechtspositierege-
ling voor Brandweer Vrijwilligers met daarin opgenomen de vergoe-
dings- en verzekeringsregeling. Afgestemd op de huidige tijd en een 
polis voor een duurzame brandweerorganisatie voor het komende 
decennium waarin ca. 22.000 Brandweer Vrijwilligers actief zullen zijn. 
Veel dank aan de Commissie Arbeidszaken onder wiens verantwoor-
delijkheid deze Model RechtsPositie (MRP) is geschreven en ontwor-
pen. 

Vóór en dóór Brandweer Vrijwilligers. Vóór alle 22.000 Brandweer Vrij-
willigers die naast hun hoofdberoep, bij nacht en ontij, gereed staan, 
om de confrontatie met risico’s aan te gaan. Dóór Brandweer Vrijwil-
ligers: allen die een bijdrage leverden, deden dit naast hun hoofd-
beroep, naast hun brandweeractiviteiten en naast de uitrukken. Een 
bijzonder staaltje van passie en gedrevenheid.

Deze MRP organiseert een eenduidige rechtspositionele aansturing 
van Brandweer Vrijwilligers in Nederland die nu op tal van plaatsen 
op verschillende manieren geregeld is. De regeling vrijwaart hen van 
nadelige gevolgen en speelt in op moderne voorzieningen die het 
vrijwilligerschap ondersteunen. Beide uitgangspunten ziet de Vakver-
eniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) als absolute randvoorwaarden 
om dit maatschappelijk instituut te behouden en de sociale werf-
kracht te vergroten.

De term Brandweer Vrijwilliger is daarbij onopgeefbaar. Alhoewel de 
term de lading niet meer lijkt te dekken door de voortgaande profes-
sionalisering en de toegenomen belasting, is het een veel te krachtig 
merk dat, volgens Gerrit Haverkamp1, status en maatschappelijk kre-
diet geeft. Bovendien, nog belangrijker, houdt het Brandweer Neder-
land scherp op de overmatige drang naar onmatige professionalise-
ring die zomaar los kan zingen van de werkelijkheid. 

1 Gerrit Haverkamp, “Vuur als gemeenschappelijke vijand’, Elsevier, Den Haag, 2005.
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Het is een vorm van maatschappelijk ‘ondernemen’ van de overheid 
waarmee zij voor de dag kan komen. Immers één van de belangrijk-
ste overheidstaken, namelijk de spoedeisende uitruk naar burgers in 
nood bij brand en ongeval, wordt door vrijwilligers uitgeoefend. Iets 
om blijvend trots op te zijn en te verduurzamen.

Modern bestuur gaat voor vitaliteit en leefbaarheid in landelijke ge-
bieden, wijken, buurten, dorpen en steden. De Brandweer Vrijwilligers 
spelen in deze samenlevingen op het sociale lokale grondvlak, net 
als andere type vrijwilligers, een niet te onderschatten rol. Laten wij 
hier met elkaar zuinig op zijn, zeker in een tijd van financiële schaars-
te waarin lokale sociale netwerken een nog belangrijkere rol zullen 
gaan vervullen. 

Om ook in de toekomst over voldoende Brandweer Vrijwilligers te 
kunnen beschikken, is een jeugdbrandweer onmisbaar. Om die re-
den is in deze MRP voor deze groep een plaats ingeruimd.

Tot slot; wij hopen als bestuur van de VBV dat deze MRP onverkort zal 
worden overgenomen door het VNG en daarmee alle gemeenten 
en veiligheidsregio’s. De financiën kunnen het struikelblok niet zijn. 
Voor zover wij kunnen beoordelen kan de invoering redelijk budget-
neutraal verlopen behalve daar waar nog stevige achterstandspo-
sities zijn.

Leusden, april 2009
C. van Beek MCDm 
Voorzitter VBV
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INLEIDING

De 22.000 Brandweer Vrijwilligers in Nederland zijn aangesteld bij ge-
meentelijke of regionale brandweerorganisaties. Zij hebben te ma-
ken met een verscheidenheid aan rechtpositionele voorwaarden en 
vergoedingen. Al langere tijd leeft de wens in ‘het veld’ om deze 
arbeidsvoorwaarden te moderniseren en te harmoniseren.

“alle Brandweer vrijwilligers in Nederland dezelfde arbeids-
voorwaarden die voldoen aan de eisen van deze tijd”

Dat is hoognodig en zelfs urgent, gezien de aanstaande schaalver-
groting bij de brandweer. Deze is een direct gevolg van de wens van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om 
te regionaliseren en zo te komen tot veiligheidsregio’s. Voorafgaande 
aan die regionalisering zijn convenanten afgesloten met veel regio’s, 
waarin is overeengekomen dat de Brandweer Vrijwilligers in dienst 
komen van de veiligheidsregio en dat er een eenduidige rechtsposi-
tieregeling voor Brandweer Vrijwilligers moet worden vastgesteld.

Een wijziging in de aanstelling, zoals de overgang naar de veiligheids-
regio in 2009 en 2010, is bij uitstek hét moment om de arbeidsvoor-
waarden van de Brandweer Vrijwilligers tegen het licht te houden. 
Ook hét moment om de verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen 
de diverse brandweerorganisaties te harmoniseren en uniforme ar-
beidsvoorwaarden voor alle Brandweer Vrijwilligers in Nederland te 
realiseren.

De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) heeft, na een uit-
voerige inventarisatie van de wensen en behoeften die leven bij de 
betrokken partijen, een werkbaar pakket aan arbeidsvoorwaarden 
voor Brandweer Vrijwilligers opgesteld. Dit pakket doet recht aan de 
positie van de Brandweer Vrijwilliger in een veeleisende, steeds com-
plexer wordende en veranderende samenleving. 
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De Model Rechtspositieregeling (MRP), bestaat uit de ‘Rechtspositie-
regeling Brandweer Vrijwilligers’, de ‘Vergoedingsregeling Brandweer 
Vrijwilligers’ en de ‘Regeling Verzekeringen Brandweer Vrijwilligers’. 
Deze regelingen zijn opgesteld in opdracht van het bestuur van de 
VBV. De inhoud van de MRP is door de opstellers getoetst aan de 
voorstellen die zijn gedaan door verschillende commissies en werk-
groepen, welke zich de afgelopen jaren gebogen hebben over mo-
dernisering van de rechtspositie. 

Daarnaast heeft de Commissie Arbeidszaken vanuit rechtpositioneel, 
fiscaal, en bedrijfsorganisatorisch perspectief gezocht naar pragma-
tische en uitvoerbare regelingen die recht doen aan de belangen 
van Brandweer Vrijwilligers, bestuurders, zelfstandigen en hoofdwerk-
gevers van de Brandweer Vrijwilligers. 

Een belangrijk onderdeel van de opdracht aan de Commissie Ar-
beidszaken, is de werfkracht die van de MRP moet uitgaan richting 
(potentiële) Brandweer Vrijwilligers. Door in de MRP ook nadrukke-
lijk de rechtszekerheid op te nemen van de hoofdwerkgever en de 
zelfstandige die zich als Brandweer Vrijwilliger inzet, is aan deze op-
dracht voldaan.

De commissie is dank verschuldigd aan alle partijen die hebben bij-
gedragen aan de ontwikkeling van de MRP.

Leusden, april 2009
Commissie Arbeidszaken
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MODEL RECHTSPOSITIEREGELING 2009

Hiermee wordt vastgesteld de verordening tot regeling van de 
rechtstoestand van de Brandweer Vrijwilligers bij de veiligheidsregio 
of gemeentelijke brandweer, hierna te noemen: ‘Rechtspositierege-
ling Brandweer Vrijwilligers’.

algemene bepalingen

Artikel 1: Geldigheid
De ‘Rechtspositieregeling Brandweer Vrijwilligers’ is van kracht voor 
alle Brandweer Vrijwilligers zodra deze bij verordening is vastgesteld.

Artikel 2: Brandweer Vrijwilliger
Een Brandweer Vrijwilliger is iemand die zich beschikbaar heeft ge-
steld om als nevenactiviteit taken te verrichten bij of ten behoeve 
van de brandweerorganisatie.

Artikel 3: Brandweerorganisatie
Het openbaar lichaam dat belast is met de crisisbeheersing en ram-
penbestrijding als bedoeld in de brandweerzorg, in een bepaald ver-
zorgingsgebied, waarbij de Brandweer Vrijwilliger is aangesteld.

Artikel 4: Bestuur
Het college van Burgemeester en Wethouders, het algemeen be-
stuur van een veiligheidsregio of de directeur van de brandweeror-
ganisatie.

Artikel 5: Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV)
De Vereniging Brandweer Vrijwilligers met rechtspersoonlijkheid heeft 
in haar statuten opgenomen dat zij de belangen van haar leden 
behartigt op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Afgekort en hierna 
te omschrijven als VBV.
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Artikel 6: Commissie Arbeidszaken
De Commissie van de VBV die de Model Rechtspositieregeling Brand-
weer Vrijwilligers heeft opgesteld en het aanspreekpunt is voor de 
interpretatie daarvan.

Artikel 7: Vertegenwoordigers van de VBV
De leden van een Regionaal Platform of Regionale Vrijwilligers Raad 
die door het bestuur van de VBV zijn aangewezen voor het vertegen-
woordigen van de VBV op regionaal en lokaal niveau.

Artikel 8: Georganiseerd overleg (GO)
1. Het overleg over aangelegenheden van algemeen belang voor 

de rechtstoestand van de Brandweer Vrijwilligers, met inbegrip van 
de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid zal wor-
den gevoerd, vindt plaats in de voor het personeel van de brand-
weer ingestelde commissie voor georganiseerd overleg (GO). 

2. Het bestuur ziet er op toe dat in het GO, zoals bedoelt in het eerste 
lid, ook de VBV is vertegenwoordigd; in gemengde beroeps- en 
vrijwillige organisaties naar evenredigheid op basis van formatie-
plaatsen.

Informatie en vertegenwoordiging

Artikel 9: Vertegenwoordiging
1. Aan de vertegenwoordigers van VBV wordt gelegenheid gebo-

den de belangen van de Brandweer Vrijwilligers bij het bestuur 
of het hoofd van een afdeling van de brandweerorganisatie te 
behartigen.

2. De Brandweer Vrijwilliger heeft het recht zijn belangen rechtstreeks 
bij het bestuur of het hoofd van een afdeling van de brandweer-
organisatie te behartigen.
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Artikel 10: Informatievoorziening
1. Bij indiensttreding en bij wijzigingen ontvangt de Brandweer Vrijwil-

liger:
a. een exemplaar van de voor hem geldende verordening 
 ‘Rechtspositieregeling Brandweer Vrijwilligers’;
b. een exemplaar van de voor hem geldende verordening 
 ‘Vergoedingsregeling Brandweer Vrijwilligers’;
c. een exemplaar van de voor hem geldende verordening 
 ‘Regeling Verzekeringen Brandweer Vrijwilligers’;
d. een exemplaar van de regelingen en procedures welke dienen 

te worden nageleefd bij de vervulling van de taken bij de brand-
weerorganisatie;

e. een opgave van de leden die zitting hebben in de medezeg-
genschap, zoals bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden 
(WOR), alsmede de bereikbaarheidsgegevens van die leden en

f. een opgave van de partijen die zitting hebben in het GO, als-
mede de bereikbaarheidsgegevens van deze partijen.

2. Een exemplaar van voor de Brandweer Vrijwilligers geldende re-
gelingen, zoals bedoeld in het eerste lid, worden kosteloos ver-
strekt na vaststelling en bij wijzigingen aan:

a. de leden van de medezeggenschap van de brandweerorganisa-
tie, zoals bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR); 

b. de partijen die betrokken zijn bij het GO van de brandweerorgani-
satie;

c. ieder ander die daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aan-
merking komt.

3. De reguliere werkgever van de Brandweer Vrijwilliger ontvangt 
eveneens geheel kosteloos een exemplaar van voor de Brand-
weer Vrijwilligers geldende regelingen, zoals bedoeld in het eerste 
lid, na vaststelling en bij wijzigingen. Het bestuur kan, in overleg 
met de VBV, volstaan met het verstrekken van een uittreksel.
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aanstelling

Artikel 11: Duur
1. De aanstelling als Brandweer Vrijwilliger is van tijdelijke aard of 

vast.
2. Indien er sprake is van een tijdelijke aanstelling, kan dit slechts 

plaatshebben voor een bepaalde tijd en bij wijze van proef.
3. De tijdelijke aanstelling duurt ten hoogste één jaar. Deze termijn 

kan in bijzondere gevallen met ten hoogste één jaar kan worden 
verlengd, indien dit voor het aflopen van de eerste termijn schrif-
telijk met redenen omkleed, is medegedeeld.

4. Indien de Brandweer Vrijwilliger een tijdelijke aanstelling heeft, 
waarvan de termijn is verstreken, wordt een vaste aanstelling ver-
leend tenzij voor het aflopen van de tijdelijke aanstelling schriftelijk 
met redenen omkleed, is medegedeeld dat de aanstelling wordt 
beëindigd.

Artikel 12: Taakstelling: repressief of niet-repressief
1. Indien de aard, van de door de Brandweer Vrijwilliger te verrichten 

taken, overwegend van repressieve aard zijn, is er sprake van een 
aanstelling met een repressieve taak.

2. Indien de aard, van de door de Brandweer Vrijwilliger te verrichten 
taken, overwegend van niet-repressieve aard zijn, is er sprake van 
een aanstelling met een niet-repressieve taak.

3. De Brandweer Vrijwilliger die verzoekt om de aanstelling met een 
niet-repressieve taak om te zetten naar een aanstelling met een re-
pressieve taak, dient te voldoen aan de daarvoor gestelde eisen.

Artikel 13: Voorwaarden
1. Voor de aanstelling als Brandweer Vrijwilliger met een repressieve 

taken, komt slechts diegene in aanmerking:
a. die voldoet aan het gestelde in artikel 6 lid 1 van het Besluit Brand-

weer Personeel (Stb. 1991/276);
b. die de vereiste karaktereigenschappen bezit die benodigd zijn 

voor het uitvoeren van de taken bij, of ten dienste van de brand-
weerorganisatie;
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c. waarvan de aard en de plaats van de dagelijkse werkzaamhe-
den en de ligging van de woning dusdanig zijn, dat de Brandweer 
Vrijwilliger geacht kan worden zijn taken bij, of ten dienste van de 
brandweerorganisatie naar behoren te vervullen;

d. die de leeftijd van ten minste 18 jaar heeft bereikt. 

2. Voor de aanstelling als Brandweer Vrijwilliger met een niet-repres-
sieve taak, komt slechts diegene in aanmerking:

a. die de vereiste karaktereigenschappen bezit die benodigd zijn 
voor het uitvoeren van de taken bij, of ten dienste van de brand-
weerorganisatie;

b. waarvan de aard en de plaats van de dagelijkse werkzaamhe-
den en de ligging van de woning dusdanig zijn, dat de Brandweer 
Vrijwilliger geacht kan worden zijn taken bij, of ten dienste van de 
brandweerorganisatie naar behoren te vervullen;

c. die de leeftijd van ten minste 15 jaar heeft bereikt.

Artikel 14: Informatieverstrekking
1. De Brandweer Vrijwilliger ontvangt kosteloos voor de indiensttre-

ding een aanstelling, waarop vermeld staat:
a. de naam, voornamen, geboorteplaats en geboortedatum van 

de Brandweer Vrijwilliger;
b. de aard van de aanstelling: tijdelijk of vast;
c. de aard van de taken: repressief of niet-repressief;
d. de dag met ingang waarvan de Brandweer Vrijwilliger is aange-

steld dan wel een omschrijving of aanduiding van die dag;
e. de rang en de vergoeding die de Brandweer Vrijwilliger worden 

toegekend;
f. de naam en locatie van de kazerne van waar de Brandweer Vrij-

williger zijn werkzaamheden voornamelijk zal verrichten;
g. het profiel dat op de betreffende post c.q. de Brandweer Vrijwil-

liger van toepassing is en
h. in geval van een tijdelijke aanstelling dient de periode exact aan-

gegeven te worden.
2. Indien er wijzigingen optreden in onderdelen uit lid 1, worden deze 

per omgaande en kosteloos aan de Brandweer Vrijwilliger mede-
gedeeld.
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Klaar voor de toekomst!

Toekomstige boegbeelden: jong, stoer, leergierig en vol motivatie. 

Links: John Maatman (aspirant onderbrandmeester bij de brandweer-
post Olst) en rechts Roel Boerkamp (brandwacht 1ste klas bij de brand-
weerpost Wesepe). Foto genomen op de Brandweerbeurs te Harden-
berg, mei 2008.
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vergoedingen en andere geldelijke aanspraken

Artikel 15: Vergoedingen
1. Aan de Brandweer Vrijwilliger wordt een vergoeding toegekend 

zoals is opgenomen in de ‘Vergoedingsregeling Brandweer Vrijwil-
ligers’.

2. De vergoedingen worden per maand uitbetaald.
3. Over de vergoeding wordt jaarlijks in mei een vakantietoeslag van 

8% over de aanspraak op vergoeding over de voorafgaande 12 
maanden uitgekeerd.

Artikel 16: Bevordering
De bevordering conform het Besluit Brandweer Personeel (Stb. 
1991/276) geschiedt door het bestuur. In het bevorderingsbesluit die-
nen in ieder geval de nieuwe rang, de datum van ingang en de 
daaraan verbonden vergoeding te worden vermeld.

Artikel 17: Studiekosten
De kosten verbonden aan het volgen van cursussen, het deelnemen 
aan examens, het bijwonen van bijeenkomsten en dergelijke, die ge-
richt zijn op de beroepsuitoefening en betrekking hebbend op het 
vervullen van de taken bij of ten dienste van de brandweerorganisa-
tie, komen volledig ten laste van de brandweerorganisatie.

Artikel 18: Reiskosten
1. De vergoeding van de reiskosten heeft geen betrekking op het 

woon-werkverkeer van de Brandweer Vrijwilliger of de verplaat-
sing vanaf een niet nader aangeduide locatie naar de brand-
weerkazerne of brandweerpost. De kosten van die reizen worden 
geacht vergoed te worden middels de onkostenvergoeding die 
opgenomen is in de Model Vergoedingsregeling 2009.

2. Reizen die betrekking hebben op het vervullen van de taken bij of 
ten dienste van de brandweerorganisatie, worden afgelegd met 
een door de brandweerorganisatie verstrekt vervoermiddel.

3. Indien de brandweerorganisatie niet kan voorzien in een vervoer-
middel, dan heeft de Brandweer Vrijwilliger recht op een vergoe-
ding conform de ANWB-tabel voor de gemiddelde kilometer-
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kosten voor middenklassenauto’s, waarbij de eventuele fiscale 
consequenties voor rekening en risico komen van de brandweer-
organisatie.

4. Indien de brandweerorganisatie de voorkeur geeft aan het reizen 
met het openbaar vervoer, moet deze voldoende beschikbaar 
zijn en volledig vergoed worden op basis van in te dienen decla-
raties.

5. Parkeergelden, tolgelden, kosten van oversteek met een veer-
pont en overige reis- en verblijfskosten die de Brandweer Vrijwil-
liger maakt ten behoeve van de taken bij, of ten dienste van de 
brandweerorganisatie, worden volledig vergoed op basis van in 
te dienen declaraties.

Artikel 19: Levensloopregeling
1. De Brandweer Vrijwilliger heeft recht op deelname aan de levens-

loopregeling van de brandweerorganisatie.
2. De Brandweer Vrijwilliger ontvangt maandelijks een werkgeversbij-

drage van 0,5% (totaal op jaarbasis 6,0%) gerekend over de aan-
spraak op vergoeding.

3. Een verzoek tot aanwending van het levenslooptegoed door de 
Brandweer Vrijwilliger zal altijd door de brandweerorganisatie wor-
den gehonoreerd.

Artikel 20: Kinderopvang
Indien de brandweerorganisatie verlangt dat de Brandweer Vrijwil-
liger zijn taken uitvoert bij, of ten dienste van de brandweerorganisa-
tie, terwijl de Brandweer Vrijwilliger gelijktijdig de zorg heeft over zijn 
kind (of kinderen), dan kan hij een bijdrage in de kosten van kinder-
opvang verlangen van de brandweerorganisatie, dan wel gebruik 
maken van een door de brandweerorganisatie geregelde adequa-
te kinderopvang.

Artikel 21: Ambtsjubileum
1. De Brandweer Vrijwilliger die, al dan niet met onderbreking, een 

aanstelling heeft bij één of meerdere brandweerorganisaties, 
heeft recht op een gratificatie bij het bereiken van de diensttijd 
van 10, 20, 25, 30, 35 en 40 jaar.
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2. De gratificatie bedraagt een netto uitkering ter grootte van de 
vaste vergoeding die behoort bij de rang waarin de Brandweer 
Vrijwilliger op dat moment is aangesteld.

3. De diensttijd, zoals bedoelt in het eerste lid, wordt berekend over 
de periode vanaf de eerste aanstelling, vermindert met de peri-
ode tussen het eventuele ontslag en de datum van de volgende 
aanstelling, vermindert met de periode van het langdurig verlof. 
De periode dat de Brandweer Vrijwilliger verhinderd was zijn taken 
bij of ten dienste van de brandweerorganisatie te kunnen verrich-
ten als gevolg van ziekte, worden niet in mindering gebracht op 
de diensttijd.

4. In de gratificatie wordt geacht geen onkostenvergoeding te zijn 
inbegrepen. De uitbetaling vindt plaats in de maand waarin het 
jubileum, als bedoeld in het eerste lid, wordt bereikt.

aanspraken en verplichtingen in geval van ziekte

Artikel 22: Meldingsplicht
1. De Brandweer Vrijwilliger die wegens ziekte verhinderd is zijn taken 

bij, of ten dienste van de brandweerorganisatie te vervullen, is ver-
plicht dat zo spoedig mogelijk te melden of te doen melden.

2. Indien de Brandweer Vrijwilliger niet in staat is zijn taken bij, of ten 
dienste van de brandweerorganisatie te vervullen gedurende een 
periode langer dan drie maanden, dan wordt zijn aanstelling ge-
acht gelijk te zijn aan een aanstelling met niet-repressieve taak.

3. De Brandweer Vrijwilliger die zich ziek heeft gemeld, zoals bedoelt 
in het eerste lid, is verplicht zo spoedig mogelijk te melden wan-
neer hij zijn taken bij, of ten dienste van de brandweerorganisatie 
weer kan hervatten.

Artikel 23: Arbeidsongeschiktheid
1. De Brandweer Vrijwilliger die arbeidsongeschikt raakt als gevolg 

van een ongeval of beroepsziekte die ontstaan is in verband met, 
of verergerd is door de vervulling van zijn taken bij of ten dienste 
van de brandweerorganisatie, wordt schadeloos gesteld en heeft 
recht op een uitkering zoals opgenomen in de ‘Regeling Verzeke-
ringen Brandweer Vrijwilligers’.
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2. De werkgever van de hoofdactiviteit van de Brandweer Vrijwilliger 
die arbeidsongeschikt is geraakt als gevolg van een ongeval of 
beroepsziekte die ontstaan is in verband met of verergerd is door 
de vervulling van zijn taken bij, of ten dienste van de brandweer-
organisatie, wordt volledig schadeloos gesteld voor de duur van 
de arbeidsongeschiktheid van de Brandweer Vrijwilliger en zolang 
de Brandweer Vrijwilliger een dienstbetrekking heeft bij die werk-
gever.

3. De loonbetalingsverplichting, voortvloeiende uit het vorige lid, 
wordt door de brandweerorganisatie voldaan overeenkomstig de 
bij de hoofdwerkgever gebruikelijke momenten van loonbetaling

4. Als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een ongeval of be-
roepsziekte die ontstaan is in verband met of verergerd is door de 
vervulling van zijn taken bij, of ten dienste van de brandweerorga-
nisatie, dan worden alle geneeskundige kosten volledig vergoed 
voor zover deze niet worden vergoed door een verzekering.

5. Gedurende de arbeidsongeschiktheid, ongeacht de toedracht of 
het ontstaan hiervan, behoudt de Brandweer Vrijwilliger het recht 
op de vaste vergoeding die behoort bij de rang van de aanstel-
ling.

6. Indien de arbeidsongeschiktheid, ongeacht de toedracht of 
het ontstaan hiervan, langer dan drie maanden duurt, heeft de 
Brandweer Vrijwilliger, in aanvulling op de vaste vergoeding, recht 
op een maandelijkse uitkering. Deze is gelijk aan de gemiddelde 
uurvergoeding die de Brandweer Vrijwilliger in de 28 weken voor-
afgaand aan zijn arbeidsongeschiktheid heeft ontvangen. In dit 
bedrag is geen vergoeding voor onkosten opgenomen. 

7. Indien de arbeidsongeschiktheid van de Brandweer Vrijwilliger 
met een repressieve taak langer duurt dan drie maanden, wordt 
de aanstelling automatisch verondersteld te zijn omgezet naar 
een aanstelling met niet-repressieve taak. De Brandweer Vrijwil-
liger wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

8. Onder Brandweer Vrijwilliger wordt in dit artikel mede begrepen 
de gewezen Brandweer Vrijwilliger.
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Artikel 24: Overlijden
1. Indien de Brandweer Vrijwilliger overlijdt als gevolg van een onge-

val of beroepsziekte die in verband staat met de vervulling van zijn 
taken bij, of ten dienste van de brandweerorganisatie, dan heb-
ben zijn nabestaanden aanspraak op:

a. een eenmalige uitkering aan de erfgenamen, zoals opgenomen 
in de ‘Regeling Verzekeringen Brandweer Vrijwilligers’, tenzij een 
andere regeling is overeengekomen;

b. een jaarlijkse rente-uitkering aan de weduwe, zoals opgenomen 
in de ‘Regeling Verzekeringen Brandweer Vrijwilligers’, tenzij een 
andere regeling is overeengekomen;

c. een jaarlijkse rente-uitkering aan de wezen tot de datum dat de 
individuele wees aangemerkt kan worden als een zelfstandige vol-
wassene, zoals opgenomen in de ‘Regeling Verzekeringen Brand-
weer Vrijwilligers’, tenzij een andere regeling is overeengekomen.

2. Indien de Brandweer Vrijwilliger overlijdt als gevolg van een voor-
val als bedoeld in artikel 24 lid 1 wordt door de brandweerorgani-
satie aan de nabestaanden een uitvaart met korpseer aangebo-
den. De brandweerorganisatie draagt de kosten van de uitvaart.

vakantie en verlof

Artikel 25: Meldingsplicht
1. De Brandweer Vrijwilliger, die wegens vakantie of verlof verhinderd 

is zijn taken bij, of ten dienste van de brandweerorganisatie te ver-
vullen, is verplicht dat zo spoedig mogelijk te melden of te doen 
melden.

2. De Brandweer Vrijwilliger die melding heeft gemaakt, zoals be-
doelt in het eerste lid, is verplicht zo spoedig mogelijk te melden 
wanneer hij weer in staat is zijn taken bij, of ten dienste van de 
brandweerorganisatie te vervullen.

Artikel 26: Langdurig verlof
1. De Brandweer Vrijwilliger, die wegens verlof of vakantie verhinderd 

is om zijn taken bij, of ten dienste van de brandweerorganisatie te 
verrichten, behoudt het recht op de vergoedingen die behoren 
bij de rang van de aanstelling, mits de duur van het verlof of de 
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vakantie minder dan drie maanden bedraagt. 
2. Indien het verlof of de vakantie, zoals bedoelt in het eerste lid, lan-

ger duurt dan drie maanden, wordt de aanstelling van de Brand-
weer Vrijwilliger geacht een aanstelling met een niet-repressieve 
taak te zijn. De Brandweer Vrijwilliger wordt hiervan schriftelijk op 
de hoogte gesteld.

3. Indien het verlof of de vakantie, zoals bedoelt in het eerste lid, 
langer duurt dan drie maanden, verliest de Brandweer Vrijwilliger 
het recht op de vaste vergoeding die behoort bij de rang van de 
aanstelling.

4. De Brandweer Vrijwilliger die melding heeft gemaakt, zoals be-
doelt in het eerste lid, is verplicht zo spoedig mogelijk te melden 
wanneer hij of zij weer in staat is zijn of haar taken bij, of ten dienste 
van de brandweerorganisatie te vervullen.

Artikel 27: Zwangerschap
1. De Brandweer Vrijwilliger heeft gedurende de periode van zwan-

gerschap, zoals opgenomen en omschreven in de Wet Arbeid en 
Zorg, in aanvulling op de vaste vergoeding, recht op een maan-
delijkse uitkering gelijk aan de gemiddelde uurvergoeding die 
door de Brandweer Vrijwilliger in de 28 weken voorafgaand aan 
de arbeidsongeschiktheid werd ontvangen. In dit bedrag is geen 
vergoeding voor onkosten opgenomen.

2. De periode van zwangerschap, zoals bedoelt in het vorige lid, 
wordt verlengd met 4 weken.

3. Bij bevalling van de partner of relatiepartner van de Brandweer 
Vrijwilliger, wordt de Brandweer Vrijwilliger op zijn verzoek gedu-
rende vier dagen vrijgesteld van zijn taken bij, of ten dienste van 
de brandweerorganisatie.

4. Op verzoek van de Brandweer Vrijwilliger kan de overeengeko-
men periode van ouderschapsverlof, in het kader van de Wet ar-
beid en zorg, in overleg met de brandweerorganisatie eenmaal 
met maximaal zes maanden worden verlengd. 

5. Gedurende de periode, zoals bedoelt in het eerste, tweede en 
vierde lid, wordt de aanstelling van de Brandweer Vrijwilliger ge-
acht een aanstelling te zijn met een niet-repressieve taak. Nadat 
de Brandweer Vrijwilliger de brandweerorganisatie in kennis heeft 
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gesteld van de zwangerschap, zal de brandweerorganisatie zo 
spoedig mogelijk een schriftelijke opgave van wijziging in de aan-
stelling verstrekken aan de Brandweer Vrijwilliger.

Ook in het weekend…!

Deze foto is gemaakt op een zaterdagmorgen in september 2006 op het 
oefenterrein RICAS te Deldenerbroek (Overijssel). De tankautospuit en 
de groep brandweerlieden maken deel uit van het brandweerkorps van 
de gemeente Zwartewaterland. Sinds 2003 oefent dit korps één dag per 
jaar hier onder realistische omstandigheden.
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Overige rechten en verplichtingen

Artikel 28: Eed of belofte 
De Brandweer Vrijwilliger is verplicht de eed, of belofte af te leggen 
die bij wet, bij instructie of bij besluit van de brandweerorganisatie is 
voorgeschreven.

Artikel 29: Inzet en toewijding
1. De Brandweer Vrijwilliger is verplicht zijn werkzaamheden nauw-

gezet en ijverig te verrichten en zich te gedragen zoals een goed 
Brandweer Vrijwilliger betaamt.

2. De Brandweer Vrijwilliger is verplicht actief deel te nemen aan het 
door de brandweerorganisatie ingestelde profiel, zoals het vrije 
instroomprofiel (VIP), het consignatieprofiel (COP) of het kazerne-
ringprofiel (KAP) van de brandweerpost waarbij de Brandweer Vrij-
williger is aangesteld.

3. Indien de brandweerorganisatie besluit het profiel, zoals bedoelt 
in het vorige lid, te wijzigen, dan is hiervoor instemming benodigd 
van het georganiseerd overleg (GO), dan wel de ondernemings-
raad, dan wel de personeelsvertegenwoordiging. 

4. De Brandweer Vrijwilliger is de brandweerorganisatie verplicht deel 
te nemen aan oefeningen, bijeenkomsten, instructies en cursussen 
die behoren bij de functie, vermeld in de aanstelling.

5. Wegens buitengewone toewijding of zeer loffelijke vervulling van 
de taken bij, of ten dienste van de brandweerorganisatie, kan 
het bestuur aan de Brandweer Vrijwilliger een bijzondere blijk van 
waardering verlenen in de vorm van:
a. een schriftelijke tevredenheidbetuiging;
b. een geschenk in natura of
c. een gratificatie.

Artikel 30: Dienstkleding
1. De Brandweer Vrijwilliger is verplicht tijdens het verrichten van zijn 

taken bij, of ten dienste van de brandweerorganisatie de door 
de brandweerorganisatie voorgeschreven dienstkleding en uitrus-
tingsstukken te dragen, tenzij dit door omstandigheden niet mo-
gelijk is. Een en ander conform geldende voorschriften.
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2. De dienstkleding en uitrustingsstukken worden door de brand-
weerorganisatie kosteloos in bruikleen verstrekt aan de Brandweer 
Vrijwilliger, die bij ontslag verplicht is de verstrekte goederen in te 
leveren bij de brandweerorganisatie. 

3. De Brandweer Vrijwilliger draagt zorg voor het onderhoud van de 
hem in bruikleen verstrekte dienstkleding en uitrustingsstukken en 
de Brandweer Vrijwilliger is verplicht deze te onderwerpen aan de 
inspectie en controle door de brandweerorganisatie, indien de 
brandweerorganisatie dat verzoekt. De bewassing van uitrukkle-
ding wordt verzorgt door de brandweerorganisatie.

4. Reparatie aan de dienstkleding en uitrustingsstukken geschiedt 
door de brandweerorganisatie.

5. Onder dienstkleding wordt verstaan:
a. de uitrukkleding en uitrustingsstukken ten behoeve van de uitvoe-

ring van de repressieve taken of het verzorgen van instructies;
b. de kazernekleding en uitrustingstukken ten behoeve van de uit-

voering van werkzaamheden op de brandweerkazerne of brand-
weerpost en de eventueel onder de uitrukkleding te dragen kazer-
nekleding tijdens oefeningen, instructies, demonstraties of tijdens 
het daadwerkelijk bestrijden van brand en het verlenen van hulp;

c. de uitgaanskleding en uitrustingsstukken ten behoeve van het ver-
zorgen van instructies en het bijwonen van ceremoniële bijeen-
komsten en diensten met een publieke uitstraling;

d. de sportkleding en uitrustingsstukken ten behoeve van het deel-
nemen aan door de brandweerorganisatie beschikbaar gestelde 
mogelijkheden tot het beoefenen van sport en/of fitness en

e. de overige, door de brandweerorganisatie aan de Brandweer Vrij-
williger, verstrekte kleding, kledingsstukken en uitrustingsstukken.

Artikel 31: Dienstfiets
1. De Brandweer Vrijwilliger krijgt direct na zijn aanstelling een dienst-

fiets in bruikleen van de brandweerorganisatie en is bij ontslag 
verplicht de dienstfiets en de daarbij behorende onderdelen in te 
leveren bij de brandweerorganisatie.

2. Het periodiek onderhoud en reparatie van eventuele schade 
wordt door de brandweerorganisatie betaald. 
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Artikel 32: Gebruik eigen auto
Het is de Brandweer Vrijwilliger alleen toegestaan een motorrijtuig in 
de zin van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen te ge-
bruiken ten behoeve van zijn taken bij, of ten dienste van de brand-
weerorganisatie als Brandweer Vrijwilliger, indien en voor zover hem 
daartoe door het bestuur toestemming is verleend. Aan deze toe-
stemming kunnen bepaalde voorwaarden worden verbonden.

Artikel 33: Persoonlijke eigendommen
Aan de Brandweer Vrijwilliger wordt de schade van aan hem toebe-
horende kleding en uitrusting vergoed. Het handelt zich hierbij om 
buiten zijn schuld opgelopen schade ten gevolge van de door hem 
verrichte taken bij, of ten dienste van de brandweerorganisatie, mits 
het geen normale slijtage van goederen bedraagt.

Artikel 34: Verzekeringen
1. Ten behoeve van de Brandweer Vrijwilliger sluit de brandweeror-

ganisatie de verzekeringen, zoals is opgenomen in de ‘Regeling 
Verzekeringen Brandweer Vrijwilligers’.

2. De brandweerorganisatie, die daartoe een verzoek indient bij de 
VBV, kan geheel of op onderdelen ontslagen worden van de ver-
plichting om de verzekeringen, zoals bedoelt in het eerste lid, ook 
daadwerkelijk af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij. 

3. De brandweerorganisatie, zoals bedoelt in het tweede lid, kan 
niet worden ontslagen van de verplichtingen en aanspraken die 
voortvloeien uit het eerste lid.

4. Onverlet de eventueel afgesloten verzekeringen correspondeert 
de brandweerorganisatie rechtstreeks, zonder tussenkomst van 
derden, met de Brandweer Vrijwilliger of met de door de Brand-
weer Vrijwilliger hiervoor aangewezen vertegenwoordiger over zijn 
aanspraken.

Artikel 35: Vakbondswerk
1. De Brandweer Vrijwilliger is automatisch lid van de VBV, tenzij de 

Brandweer Vrijwilliger ten minste twee maanden voor de peilda-
tum van 1 januari, schriftelijk bij het bestuur heeft aangegeven op 
het lidmaatschap van de VBV geen prijs te stellen.
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2. Het bestuur verstrekt jaarlijks een opgave aan de VBV van het 
aantal Brandweer Vrijwilligers dat op peildatum 1 januari een aan-
stelling heeft, inclusief het aantal Brandweer Vrijwilligers dat heeft 
aangegeven op lidmaatschap van de VBV geen prijs te stellen.

3.  Het lidmaatschap van de VBV wordt geacht een kalenderjaar te 
duren.

4. De brandweerorganisatie betaald jaarlijks  een werkgeversbijdra-
ge van € 10,00 per op peildatum 1 januari aangestelde Brandweer 
Vrijwilliger ter financiering van de organisatie van het vakbonds-
werk, de medezeggenschap en het in stand houden van deze 
‘Rechtspositieregeling Brandweer Vrijwilligers’.

5. De brandweerorganisatie voldoet jaarlijks namens de Brandweer 
Vrijwilliger de contributiebijdrage aan de VBV, onder verrekening 
met de vaste vergoeding.

6.  De werkgeversbijdrage en de contributiebijdrage worden jaarlijks 
in de maand februari voldaan van het lopende jaar, onder op-
gave van de aantallen. 

7. De hoogte van de contributiebijdrage wordt uiterlijk drie maanden 
voor de peildatum van 1 januari vastgesteld tijdens de algemene 
ledenvergadering van de VBV. Binnen een week na de vaststel-
ling wordt deze gepubliceerd op de algemene website van de 
VBV.

8. De brandweerorganisatie stelt de vertegenwoordigers van de 
VBV in staat om, in overleg met de brandweerorganisatie, koste-
loos gebruik te maken van:

a. publicatieborden en nieuwsbrieven die worden uitgegeven door 
de brandweerorganisatie, of andere wijzen waarmee de brand-
weerorganisatie communiceert met haar Brandweer Vrijwilligers;

b. telefoon, e-mail en internet;
c. mailings via het personeelsbestand van de brandweerorganisatie 

en
d. kantines of vergaderlocaties en voorzieningen ten behoeve van 

bijeenkomsten van de VBV voor ledenraadplegingen en overleg. 
Daarbij is men verplicht zich te houden aan de vastgestelde en 
vooraf verstrekte huisregels van de brandweerorganisatie voor 
het reguliere gebruik van de kantines, vergaderlocaties en voor-
zieningen door de brandweerorganisatie zelf.
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9. Vertegenwoordigers van de VBV ontvangen conform de vergoe-
dingsregeling een uurvergoeding ‘laag’ (met een maximum van 
200 uur per jaar) voor het overleg met het bestuur en manage-
ment van de brandweerorganisatie. Datzelfde geldt voor het or-
ganiseren van en deelnemen aan door de VBV of regionale be-
stuursorganen van de VBV georganiseerd overleg met Brandweer 
Vrijwilligers. 

10. Leden en vertegenwoordigers van de VBV zullen op geen enkele 
wijze in hun persoonlijke belangen of hun loopbaan bij de brand-
weerorganisatie worden geschaad als gevolg van hun activitei-
ten voor de VBV.

Artikel 36: Aansprakelijkheid
1. De Brandweer Vrijwilliger kan worden verplicht tot gehele of ge-

deeltelijke vergoeding van door de brandweerorganisatie gele-
den schade, voor zover deze te wijten is aan de grove schuld of 
bewuste roekeloosheid van de Brandweer Vrijwilliger. 

2. De Brandweer Vrijwilliger wordt in de gelegenheid gesteld zijn 
wensen kenbaar te maken ten aanzien van de wijze van inhou-
ding van de schadevergoeding, zoals bedoelt in het eerste lid op 
zijn vergoeding.

Artikel 37: Verboden
Het is de Brandweer Vrijwilliger niet toegestaan om:
a. de dienstkleding en uitrustingsstukken te dragen wanneer hij geen 

werkzaamheden als Brandweer Vrijwilliger verricht, behalve in de 
gevallen waarvoor het bestuur daarvoor vooraf schriftelijk toe-
stemming heeft verleend aan de Brandweer Vrijwilliger;

b. de dienstkleding en uitrustingsstukken aan derden uit te lenen voor 
gebruik;

c. de dienstkleding en uitrustingsstukken te voorzien van andere rang-
onderscheidingsteken dan die verbonden aan de rang welke de 
Brandweer Vrijwilliger bekleedt;

d. de aan de brandweerorganisatie toebehorende eigenomen aan 
te wenden voor persoonlijk gebruik, tenzij er in bijzondere geval-
len vooraf schriftelijk toestemming is verleend aan de Brandweer 
Vrijwilliger door, of namens het bestuur;
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e. vergoedingen, beloningen, giften of beloften van derden te vor-
deren, te verzoeken of aan te nemen, tenzij er in bijzondere geval-
len vooraf schriftelijk toestemming is verleend aan de Brandweer 
Vrijwilliger door, of namens het bestuur;

f. steekpenningen aan te nemen.

Disciplinaire straffen

Artikel 38: Plichtsverzuim
1. De Brandweer Vrijwilliger die de hem opgelegde verplichtingen 

niet nakomt en zich hierdoor schuldig maakt aan plichtsverzuim, 
kan disciplinair worden gestraft.

2. Plichtsverzuim omvat zowel het overtreden van de voorschriften 
als het doen of nalaten van iets, dat een goed Brandweer Vrijwil-
liger in gelijke omstandigheden behoort na te laten, of te doen.

Artikel 39: Straffen
1. De disciplinaire straffen welke kunnen worden opgelegd, zijn:
a. mondelinge waarschuwing;
b. schriftelijke berisping;
c. inhouding van een deel der vaste vergoeding;
d. schorsing, al dan niet, met inhouding van de vergoeding;
e. ongevraagd ontslag.
2. De straffen worden door het bestuur opgelegd.

Artikel 40: Verantwoording
1. De verantwoording door de Brandweer Vrijwilliger geschiedt, in-

dien deze niet schriftelijk plaatsvindt, ten overstaan van het be-
stuur of ten overstaan van een door het bestuur aangewezen ver-
tegenwoordiger. De verantwoording vindt niet eerder dan 6 maal 
24 uur en niet later dan 12 maal 24 uur plaats. Op verzoek van 
de Brandweer Vrijwilliger kan van deze termijnen worden afgewe-
ken. 

2. Geschiedt de verantwoording mondeling, dan wordt daarvan 
binnen 36 uur proces-verbaal opgemaakt. Dit wordt na voorlezing 
getekend door hem te wiens overstaan de verantwoording heeft 
plaatsgehad en door de Brandweer Vrijwilliger. Weigert de Brand-
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weer Vrijwilliger de ondertekening, dan wordt daarvan in het pro-
ces-verbaal melding gemaakt, zo mogelijk onder vermelding van 
redenen. Een afschrift van het proces-verbaal wordt uitgereikt 
aan de Brandweer Vrijwilliger.

3. Indien dit wordt verlangt, worden de Brandweer Vrijwilliger en de 
raadsman in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de 
ambtelijke rapporten of andere bescheiden die betrekking heb-
ben op de hem ten laste gelegde feiten.

Artikel 41: Bevestiging ontvangst
De Brandweer Vrijwilliger verstrekt het bestuur een schriftelijk ont-
vangstbewijs van het besluit tot strafoplegging.

Artikel 42: Schorsing
1. Onverminderd het bepaalde bij plichtsverzuim kan de Brandweer 

Vrijwilliger door het bestuur worden geschorst:
a. wanneer het voornemen tot bestraffing met ongevraagd ontslag 

kenbaar is gemaakt aan de Brandweer Vrijwilliger of wanneer de 
oplegging van deze straf aan de Brandweer Vrijwilliger van is me-
degedeeld;

b. wanneer tegen de Brandweer Vrijwilliger volgens de ter zake gel-
dende bepalingen van het Wetboek van Strafvordering een bevel 
tot inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis ten uitvoer wordt 
gelegd;

c. wanneer tegen de Brandweer Vrijwilliger een strafrechtelijke ver-
volging wegens misdrijf wordt ingesteld en

d. in andere gevallen waarin schorsing wordt gevorderd door het 
belang van de dienst.

 
2. Het schorsingsbesluit bevat in ieder geval:
a. een aanduiding van het tijdstip waarop de schorsing ingaat;
b. een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de duur van de 

schorsing en
c. de reden(en) van de schorsing.
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Ontslag

Artikel 43: Ingangsdatum
Het besluit van het bestuur tot het verlenen van ontslag, vermeldt 
de datum van ingang van het ontslag, dan wel een omschrijving of 
aanduiding van die datum.

Artikel 44: Ontslag
1. Indien de Brandweer Vrijwilliger ontslag verzoekt, wordt het ont-

slag eervol verleend.
2. Dit ontslag wordt niet verleend met ingang van een datum gele-

gen binnen een maand dan wel later dan drie maanden na de 
datum waarop het verzoek om ontslag is verstrekt aan de brand-
weerorganisatie.

3. Indien een strafrechtelijke vervolging tegen de Brandweer Vrijwil-
liger aanhangig is, of indien overwogen wordt hem in aanmer-
king te brengen voor een disciplinaire straf, kan het nemen van 
een beslissing op een verzoek om ontslag worden aangehouden 
totdat de uitspraak van de strafrechter of de beslissing inzake de 
disciplinaire straf onherroepelijk is geworden.

4. Indien de Brandweer Vrijwilliger dit schriftelijk verzoekt, kan van het 
bepaalde in het tweede lid worden afgeweken.

Artikel 45: Ongevraagd ontslag
1. Het bestuur verleent aan de Brandweer Vrijwilliger die, blijkens het 

advies van een door het bestuur aangewezen geneeskundig on-
derzoek, ongeschikt is geworden voor het verder verrichten van 
repressieve taken bij, of ten dienste van de brandweerorganisa-
tie, eervol ontslag met ingang van de eerste dag van de maand 
volgende op die dag, waarin de Brandweer Vrijwilliger van het 
advies in kennis is gesteld.

2. Het bestuur biedt de Brandweer Vrijwilliger, zoals bedoelt in het 
vorige lid, de mogelijkheid om de aanstelling met een repressieve 
taak om te zetten naar een aanstelling met een niet-repressieve 
taak, indien de Brandweer Vrijwilliger hier voldoende geschikt voor 
is en er voldoende taken zijn om uit te voeren.
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3. Het bestuur kan de Brandweer Vrijwilliger ongevraagd ontslag ver-
lenen op grond van:

a. het eindigen van de noodzaak tot beschikbaarstelling of wegens 
verandering in de brandweerorganisatie, nadat een reorganisa-
tieplan is goedgekeurd door het GO;

b. ondercuratelestelling;
c. toepassing van lijfsdwang wegens schulden krachtens onherroe-

pelijk geworden rechterlijke uitspraak;
d. onherroepelijk geworden veroordeling tot vrijheidsstraf wegens 

misdrijf;
e. de omstandigheid dat hij wegens de aard of de plaats van zijn 

dagelijkse werkzaamheden dan wel de ligging van zijn woning 
geacht wordt niet langer in staat te zijn, zijn taken bij of ten dienste 
van de brandweerorganisatie te vervullen;

f. onbekwaamheid of ongeschiktheid tot het verrichten van zijn 
werkzaamheden op grond van ziekten of gebreken, tenzij de ziek-
te of het gebrek het gevolg is van een ongeval, ontstaan of verer-
gerd tijdens de vervulling van zijn taken bij, of ten dienste van de 
brandweerorganisatie;

g. onbekwaamheid of ongeschiktheid tot het verrichten van zijn 
werkzaamheden anders dan op grond van ziekten of gebreken.

4. In de in het derde lid genoemde gevallen wordt, met uitzondering 
van het geval bedoeld onder d, het ontslag eervol verleend.
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MODEL vERGOEDINGSREGELING 2009

Hiermee wordt vastgesteld de verordening tot regeling van de ver-
goedingen van de Brandweer Vrijwilligers bij de veiligheidsregio of 
gemeentelijke brandweer, hierna te noemen: ‘Vergoedingsregeling 
Brandweer Vrijwilligers’.

Artikel 1: Toepassing
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder 
Brandweer Vrijwilliger, de Brandweer Vrijwilliger in de zin van de 
‘Rechtspositieregeling Brandweer Vrijwilligers’.

Artikel 2: Vaste vergoeding
1. De Brandweer Vrijwilliger geniet per kalenderjaar een vaste ver-

goeding.
2. De vaste vergoeding wordt vastgesteld op het bedrag, dat in ta-

bel als vaste vergoeding is vermeld achter de door de Brandweer 
Vrijwilliger beklede rang.

3. In de vaste vergoeding is een bedrag begrepen ter vergoeding 
van onkosten die worden gemaakt in verband met de beroepsui-
toefening. Deze vergoeding bedraagt € 136,002 per jaar, indien de 
Brandweer Vrijwilliger een aanstelling heeft met een repressieve 
taak.

4. De vaste vergoeding wordt verhoogd met de, indien dit fiscale 
consequenties heeft gebruteerde, contributiebijdrage van de 
VBV over dat jaar, zoals bedoelt artikel 34 lid 7. 

5. Op de vaste vergoeding wordt de contributiebijdrage voor de 
VBV ingehouden bij de Brandweer Vrijwilligers die lid zijn van de 
VBV.

 (2) De onbelaste onkostenvergoedingen zijn conform het besluit van het ministerie 
van Financiën van 22 augustus 2007, nr. CPP2007/1465M, Staatscourant nr. 166, echter 
kunnen per jaar worden herzien en opnieuw worden vastgesteld door een besluit van het 
ministerie van Financiën, waarbij de nieuw vastgestelde bedragen geldend zullen zijn.
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Artikel 3: Vergoeding per uur
1. De Brandweer Vrijwilliger die taken verricht bij, of ten dienste van 

de brandweerorganisatie geniet een vergoeding per uur, met een 
minimum van één heel uur per activiteit, afgerond naar boven op 
hele uren.

2. De vergoeding per uur wordt vastgesteld op een bedrag, dat in de 
tabel als vergoeding per uur (‘laag’) is vermeld achter de door de 
Brandweer Vrijwilliger beklede rang voor de volgende activiteiten:

a. het deelnemen aan functioneringsgesprekken, inclusief de tijd die 
benodigd is voor de voorbereiding hiervan;

b. het deelnemen aan instructies, demonstraties, oefeningen, cursus-
sen en opleidingen, wedstrijden die worden georganiseerd door 
de Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (AWBC), inclusief de 
tijd die benodigd is voor de voorbereiding hiervan, alsmede reistijd 
gerekend vanaf de kazerne;

c. het deelnemen aan sportinstructies, fitness en andere vormen ten 
behoeve van het op peil houden van de gezondheidstoestand 
die door de brandweerorganisatie worden gefaciliteerd;

d. het deelnemen aan kadervergaderingen, vergaderingen in het 
kader van de medezeggenschap, vergaderingen van het geor-
ganiseerd overleg, alsmede reistijd gerekend vanaf de kazerne;

e. het verrichten van (vakbonds)activiteiten van de door de VBV 
aangewezen leden, ten behoeve van de Brandweer Vrijwilligers 
die werkzaam zijn bij de brandweerorganisatie, alsmede de reistijd 
gerekend vanaf de kazerne;

f. het verrichten van onderhoud aan de dienstkleding en uitrusting-
stukken, voertuigen en andere eigendommen van de brandweer-
organisatie;

g. het verrichten van preventiecontroles en het controleren van blus-
watervoorziening en

h. het gekazerneerd zijn, indien er sprake is van een structurele oplos-
sing volgens een in het georganiseerd overleg (GO) vastgesteld 
rooster of in het kader van het opdoen van uitrukervaring.

3. De vergoeding per uur wordt vastgesteld op een bedrag, dat 
in de tabel als vergoeding per uur (‘hoog’) is vermeld achter de 
door de Brandweer Vrijwilliger beklede rang voor de volgende ac-
tiviteiten:
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a. het verrichten van werkelijke dienst in verband met brandbestrij-
ding of andere hulpverleningen, na daartoe te zijn opgeroepen;

b. het herbezetten van een kazerne, na daartoe te zijn opgeroe-
pen;

c. het verrichten van wachtdiensten of bewakingsdiensten;
d. het gekazerneerd zijn, indien er sprake is van een aanvulling in de 

beroepssterkte of de oproep tot kazernering van incidentele aard 
is.

4. Indien de Brandweer Vrijwilliger geconsigneerd wordt, ontvangt 
de Brandweer Vrijwilliger hiervoor een vergoeding per uur van 10%, 
dat in de tabel als vergoeding per uur (hoog) is vermeld achter de 
door de Brandweer Vrijwilliger beklede rang.

5. In de vergoeding per uur is een bedrag begrepen ter vergoeding 
van onkosten die worden gemaakt in verband met de beroepsui-
toefening. Deze vergoeding gedraagt € 2,00(3) per activiteit.

6. De Brandweer Vrijwilliger die wordt ingezet als chauffeur ontvangt 
een toeslag van € 1,50 per uur tijdens een activiteit zoals benoemd 
in artikel 3 lid 2 en een toeslag van € 2,50 per uur tijdens een acti-
viteit zoals genoemd in artikel 3 lid 3.

Artikel 4: Compensatie werkgever hoofdactiviteit of zelfstandige
1. Indien de Brandweer Vrijwilliger opgeroepen wordt voor activitei-

ten als omschreven in artikel 3 lid 2, lid b tot en met d en artikel 3 lid 
4, welke plaatsvinden binnen het dienstrooster van de werkgever 
van de hoofdactiviteit of de als zelfstandige werkzame Brandweer 
Vrijwilliger, verstrekt de brandweerorganisatie een vergoeding per 
uur aan de werkgever van de hoofdactiviteit of aan de zelfstandi-
ge die overeenkomt met ontstane inkomstenderving, of de betref-
fende Brandweer Vrijwilliger wordt vrijgesteld van deelname aan 
de betreffende activiteit.

2. De brandweerorganisatie komt voor aanvang van ieder kalen-
derjaar met de betreffende partijen het uurbedrag van de inkom-
stenderving overeen.

(3) De onbelaste onkostenvergoedingen zijn conform het besluit van het Ministerie 
van Financiën van 22 augustus 2007, nr. CPP2007/1465M, Staatscourant nr. 166, echter 
kunnen per jaar worden herzien en opnieuw worden vastgesteld door een besluit van het 
Ministerie van Financiën, waarbij de nieuw vastgestelde bedragen geldend zullen zijn.
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3. De Brandweer Vrijwilliger verstrekt aan de brandweerorganisatie 
op verzoek inzage in zijn dienstrooster voor de eerstkomende zes 
maanden na het verzoek van de brandweerorganisatie.

 

Tabel bij de vergoedingsregeling Brandweer vrijwilligers

Vergoedingentabel vanaf 1 juni 2008
    
Rang Vaste

vergoeding

Bedrag 

per uur 

(laag)

Bedrag 

per uur 

(hoog)

Lid jeugdbrandweer - € 3,50 -

Aspirant Brandwacht € 314,00 € 9,71 € 18,71

Manschap A, Chauffeur, 

Voertuigbediener, Gaspakdrager, 

Brandweerduiker, Verkenner 

gevaarlijke stoffen

€ 314,00 € 11,17 € 20,99

Manschap B, Duikploegleider, 

Controleur brandpreventie

€ 314,00 € 12,38 € 23,21

Bevelvoerder, Medewerker opera-

tionele voorbereiding, Medewerker 

brandpreventie, Medewerker opleiden 

en oefenen, Instructeur, Oefencoördi-

nator, Ploegchef, Centralist meldkamer

€ 471,00 € 15,50 € 29,15

Officier van Dienst (OvD), Specialist 

brandpreventie, Specialist opleiden 

en oefenen, Operationeel manager

€ 628,00 € 19,81 € 37,16

Hoofd Officier van dienst (HOvD), 

Adviseur gevaarlijke stoffen

€ 628,00 € 28,45 € 53,36

Commandant van Dienst (CvD) € 628,00 € 31,76 € 59,55
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MODEL REGELING vERzEKERINGEN 2009

Hiermee wordt de verordening tot regeling van de regeling verze-
keringen van de Brandweer Vrijwilligers bij de veiligheidsregio of ge-
meentelijke brandweer vastgesteld. Hierna te noemen: ‘Regeling 
Verzekeringen Brandweer Vrijwilligers’.

Artikel 1: Toepassing
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder Brandweer 
Vrijwilliger verstaan: de Brandweer Vrijwilliger in de zin van de ‘Rechts-
positieregeling Brandweer Vrijwilligers’.

Artikel 2: Arbeidsongeschiktheid
1. Indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een ongeval 

of een beroepsziekte die is ontstaan in verband met of verergerd 
door de vervulling van zijn taken bij of ten dienste van de brand-
weerorganisatie, van blijvende aard is, heeft de Brandweer Vrijwil-
liger, aanspraak op:

a. een eenmalige uitkering aan de Brandweer Vrijwilliger, zoals is op-
genomen in de tabel als ‘Kapitaalsuitkering bij blijvende arbeids-
ongeschiktheid’ en

b. een jaarlijkse rente-uitkering aan de Brandweer Vrijwilliger tot de 
Brandweer Vrijwilliger de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, zoals is 
opgenomen in de tabel als ‘Rente-uitkering bij blijvende arbeids-
ongeschiktheid’.

Artikel 3: WGA-hiaat
1. De brandweerorganisatie voorziet in volledige schadeloosstelling 

van het inkomensverlies dat de Brandweer Vrijwilliger leidt door de 
arbeidsongeschiktheid, zoals bedoelt in artikel 2, als gevolg van 
de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Artikel 4: Arbeidsongeschiktheid ‘zelfstandigen’
1. Indien de Brandweer Vrijwilliger door de belastingdienst aange-

merkt wordt als zelfstandig ondernemer voor de Inkomstenbelas-
ting/Premie Volksverzekeringen, wordt het basisinkomen van de 
Brandweer Vrijwilliger gedurende de eerste twee jaren aangevuld 
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tot honderd procent van zijn gemiddeld inkomen, gemeten over 
de laatste drie jaren voor het intreden van de arbeidsongeschikt-
heid tot een maximum bedrag per jaar, zoals is vastgesteld als 
maximumloon ingevolge de WIA.

2. Wanneer de arbeidsongeschiktheid, zoals bedoelt in het vorige lid, 
langer voortduurt dan de twee jaren, wordt het basisinkomen van 
de Brandweer Vrijwilliger aangevuld tot tachtig procent van zijn 
gemiddeld inkomen, gemeten over de laatste drie jaren voor het 
intreden van de arbeidsongeschiktheid tot een maximum bedrag 
per jaar, zoals is vastgesteld als maximumloon ingevolge de WIA, 
tot de Brandweer Vrijwilliger de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. 

3. De brandweerorganisatie vult in aansluiting op lid 2, het netto in-
komen aan tot 100% tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.

4. De brandweerorganisatie stelt de aanvullingen als bedoelt in het 
eerste, tweede en derde lid betaalbaar op een wijze die over-
eenkomt met de wijze waarop de Brandweer Vrijwilliger voor het 
intreden van de arbeidsongeschiktheid inkomen genoot.

Artikel 5: Molest
1. De brandweerorganisatie stelt de Brandweer Vrijwilliger schade-

loos indien deze schade lijdt tijdens de uitoefening van zijn taken 
bij of ten dienste van de brandweerorganisatie, als gevolg van 
oorlog, oorlogsgeweld, vijandelijke inval, daden van vreemde 
vijandelijke krijgsmachten, vijandelijkheden (of oorlog al dan niet 
is verklaard), burgeroorlog, revolutie, gewelddadige activiteiten, 
stakingen, relletjes, rebellie, opstand, oproer en burgerlijke onlus-
ten, daden van militaire of vreemde autoriteiten, ontploffing van 
oorlogswapens, daden van terrorisme of vliegtuigkapingen en 
moord of bedreigingen.

2. De schade, zoals bedoelt in lid 1, betreft niet alleen lichamelijk let-
sel van de Brandweer Vrijwilliger zelf, maar ook de schade die de 
ontstaat aan de persoonlijke eigendommen van de Brandweer 
Vrijwilliger. 
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Artikel 6: Trauma
1. De brandweerorganisatie voorziet in opvang en deskundige hulp 

bij de verwerking van traumatische gebeurtenissen welke zich tij-
dens de dienst hebben voorgedaan.

2. Op de ondersteuning en opvang, zoals bedoelt in het eerste lid, 
kan ook het gezin en de directe familieleden van de Brandweer 
Vrijwilliger aanspraak maken, indien dit naar het oordeel van de 
deskundigen nodig geacht wordt.

3. Indien de Brandweer Vrijwilliger arbeidsongeschikt geraakt als ge-
volg van de gebeurtenis, zoals bedoelt in het eerste lid, wordt dit 
geacht het een ongeval als bedoeld in deze regeling te zijn. 

Artikel 7: Eigendommen
1. Aan de Brandweer Vrijwilliger wordt de schade van aan hem 

toebehorende kleding en uitrusting vergoed. Hierbij gaat het om 
schade die hij buiten zijn schuld of nalatigheid oploopt ten ge-
volge van de door hem verrichte taken ten behoeve van zijn ta-
ken bij, of ten dienste van de brandweerorganisatie, mits het geen 
normale slijtage van goederen betreft.

2. De taken, zoals bedoelt in het eerste lid, vangen aan vanaf het 
moment dat de oproep door de brandweerorganisatie heeft 
plaatsgevonden en duren tot het moment dat de Brandweer Vrij-
williger weer op het woon- of werkadres is aangekomen.

3. De schade, zoals bedoelt in het eerste lid, betreft ook de eventu-
ele gevolgschade die de Brandweer Vrijwilliger lijdt.

 
Artikel 8: Rechtsbijstand
1. De Brandweer Vrijwilliger heeft onbeperkt recht op juridische bij-

stand bij:
a. conflicten en geschillen tussen de Brandweer Vrijwilliger en de 

brandweerorganisatie;
b. conflicten en geschillen tussen de Brandweer Vrijwilliger en der-

den, waarbij het onderwerp van het conflict of geschil is ontstaan 
of verergerd tijdens de uitoefening van de repressieve en niet-re-
pressieve taken bij of ten dienste van de brandweerorganisatie.

c. Indien de Brandweer Vrijwilliger aannemelijk kan maken dat er 
sprake is van belangenverstrengeling of wanneer een gerede 
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twijfel bestaat over het te dienen belang van de door de brand-
weerorganisatie aan de Brandweer Vrijwilliger gestelde vorm van 
juridische bijstand, heeft de Brandweer Vrijwilliger het recht om 
een andere vorm van juridische bijstand in te schakelen. De kos-
ten hiervan komen voor rekening en risico van de brandweeror-
ganisatie.

 

aan de voorkant!

In de Veiligheidsregio IJsselland is op 22 december 2008 een zogenaamd 
vrijwilligerconvenant gesloten. Het Regionale Platform, dat de belangen 
van de Brandweer Vrijwilligers in die regio vertegenwoordigt, wordt aan 
de voorkant van beleids- en uitvoeringsontwikkelingen die voor hen van 
belang zijn, betrokken. 
 
Op de foto van links naar rechts: Wim Habers, voorzitter Regionaal Plat-
form, Joop Alssema, burgemeester Staphorst en portefeuillehouder 
Brandweerzorg en Lieke Sievert, Regionaal Commandant.
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Tabel bij de Regeling verzekeringen Brandweer vrijwilligers

Uitkeringentabel vanaf 1 juni 2008
   

Omschrijving Bedrag

1 Kapitaalsuitkering bij overlijden € 110.000

2 Weduwerente bij overlijden € 17.500

3 Wezenrente bij overlijden (uitkering per wees) € 3.500

4 Kapitaalsuitkering bij blijvende arbeidsongeschiktheid € 195.500

5 Rente-uitkering bij blijvende arbeidsongeschiktheid € 17.500

6 Predispositie (samenwonend / gehuwd) € 23.000

7 Predispositie (ongehuwd / alleenstaand) € 5.000

   
De bedragen bij 2, 3, 5, 6 en 7 stijgen jaarlijks met 3% samengestelde interest.



Model Rechtspositie Regeling  39 

TOELICHTING OP DE MODEL RECHTSPOSITIEREGELING 

De Model Rechtspositieregeling (MRP) is opgesteld door de Commis-
sie Arbeidszaken in opdracht van het bestuur van de VBV. Bij het ver-
strekken van die opdracht hebben een aantal overwegingen een rol 
gespeeld, namelijk:

• Er is behoefte aan een uniforme, practische en moderne rechts-
positieregeling voor alle Brandweer Vrijwilligers in Nederland;

• Er is sprake van urgentie, omdat in de gesloten convenanten tus-
sen de veiligheidsregio’s en het ministerie van BZK de verplichting 
is opgenomen om te komen tot een rechtspositieregeling vóór 

 1 januari 2009 of 1 januari 2010. Veel Brandweer Vrijwilligers zullen 
in dienst treden van die veiligheidsregio;

• Een gedragen rechtspositieregeling kan alleen tot stand komen 
met actieve inbreng van de Brandweer Vrijwilligers. De organisa-
tie van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden 
(LOGA) en de opstelling van de Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten (VNG) geeft voor de inbreng van de VBV tot dusver al-
leen inhoudelijke ruimte;

• Veel van de knelpunten in de huidige rechtspositieregeling die is 
uitgegeven door de VNG zijn bekend. In afwachting van de mo-
dernisering zijn een aantal brandweerorganisaties al overgegaan 
tot het ruimer of anders interpreteren van artikelen. Anderen pas-
sen een eigen rechtspositieregeling toe. Het ontstaan van tien-
tallen varianten op de rechtspositieregeling wordt ongewenst ge-
acht;

• Er zijn brandweerorganisaties waar ten aanzien van de rechtspo-
sitieregeling nauwelijks iets is vastgesteld. Deze brandweerorga-
nisaties zullen een aanzienlijke inhaalslag moeten maken om de 
rechtspositieregeling op niveau te krijgen;

• De posities van de werkgever van de hoofdactiviteit van de 
Brandweer Vrijwilliger en de Brandweer Vrijwilliger die als zelfstan-
dige werkzaam is, zijn in de bestaande rechtspositieregelingen on-
derbelicht;

• Van de nieuwe rechtspositieregeling dient werfkracht uit te gaan 
voor Brandweer Vrijwilligers;
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• Er is een ontwikkeling gaande, waarbij Brandweer Vrijwilligers ook 
ingezet worden voor niet-repressieve taken. De huidige rechtspo-
sitieregeling voorziet hierin niet;

• De positie van de jeugdbrandweer moet worden versterkt en 
de jeugd heeft de toekomst. Zo ook bij de Brandweer. Het is de 
‘kweekvijver’ van de toekomst.

• Er dient structuur te komen voor het regelmatig actualiseren van 
de rechtspositieregeling en voor het algemeen bindend verklaren 
van deze rechtspositieregeling.

Het is onduidelijk hoe overlegstructuren tussen gemeenten, veilig-
heidsregio’s, de VNG, het ministerie van BZK, de Nederlandse Ver-
eniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) en de 
Brandweer Vrijwilligers zich op korte termijn gaan ontwikkelen. Ook 
is onduidelijk welke partij zich namens de geregionaliseerde brand-
weerorganisaties opwerpt als gezaghebbende onderhandelings-
partner voor overleg over de rechtspositieregeling. 

Daarom heeft de VBV het initiatief genomen om zelf een MRP op te 
stellen, zonder vooraf over de inhoud te onderhandelen. Het eenzij-
dig uitgeven van een dergelijke regeling schept verplichtingen, die 
versterkt worden door de urgentie van de totstandkoming van een 
goede regeling.

Het bestuur van de VBV heeft dit in de opdracht aan de Commissie 
Arbeidszaken onderkent. In de MRP zoals die nu wordt uitgegeven, 
zijn dan ook geen onderhandelingsposities ingenomen. 

De Commissie Arbeidszaken heeft een neutrale MRP ontwikkeld, die 
toepasbaar is voor alle Brandweer Vrijwilligers. De bestaande rege-
lingen zijn geanalyseerd en er zijn practische oplossingen ontwikkeld 
voor knelpunten. Daarnaast heeft de Commissie Arbeidszaken zich 
door juridische en fiscale deskundigen laten bijstaan. 

De Commissie Arbeidszaken is zich ervan bewust dat een aantal ar-
tikelen het karakter van een overgangsregeling kan hebben en wijst 
op de noodzaak van een solide onderhandelingspartner voor de 
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verlenging van de MRP.
De financiële en budgettaire effecten van de invoering van de MRP 
zijn afhankelijk van de mate waarin de brandweerorganisatie op dit 
moment al dan niet voorziet in een pakket van arbeidsvoorwaarden. 
Uit onderzoek van een aantal bestaande regelingen concludeert de 
Commissie Arbeidszaken dat de kosteneffecten voor de brandweer-
organisaties die hun rechtspositieregeling, dan wel hun interpretatie 
van de CAR-UWO op orde hebben, neutraal zullen zijn.

algemene bepalingen

Brandweer Vrijwilliger
De aanstelling in een niet-repressieve functie bij een brandweerorga-
nisatie kan worden beschouwd als een hoofdactiviteit, in de zin van 
deze rechtspositieregeling. Hierdoor is het mogelijk dat naast deze 
hoofdactiviteit in de koude kant van een brandweerorganisatie, de 
betreffende persoon Brandweer Vrijwilliger in de zin van deze rechts-
positieregeling kan zijn. 

Commissie Arbeidszaken
Afhankelijk van de structuur ten aanzien van het overleg over de 
MRP zoals deze zich gedurende de looptijd van de MRP 2009 ontwik-
kelt, zal de Commissie Arbeidszaken kunnen worden uitgebreid met 
vertegenwoordigers van andere partijen.

Georganiseerd overleg (GO) 
Het GO is een overleg waarin aangelegenheden van algemeen be-
lang voor de rechtstoestand van het personeel, met inbegrip van 
de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid worden ge-
voerd. Dit GO dient te zijn ingesteld op regionaal of lokaal niveau. 
Dat is vastgelegd in de verordening ‘Overleg met organisaties van 
overheidspersoneel’.

De partners van een GO bestaan automatisch uit partijen die ook 
toegang hebben tot het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeids-
voorwaarden (LOGA). Ook is de werkgever in het GO vertegenwoor-
digd. De VBV is nog niet formeel vertegenwoordigd in het LOGA. 
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Daarom is de verplichting opgenomen dat het bestuur er op toeziet 
dat de VBV ook is vertegenwoordigd in het GO.

Indien de brandweerorganisatie nog niet formeel is gevormd, wordt 
er gesproken van een bijzonder georganiseerd overleg (BGO). Bij de 
medezeggenschap wordt gesproken over een bijzondere onderne-
mersraad (BOR). Zodra de brandweerorganisatie formeel is gevormd, 
kan deze overgaan tot het formeel instellen van de twee instituten. 
Daarna kan het woord bijzonder achterwege gelaten wordt.

Het verschil tussen een GO en een OR is, dat een GO actief is op 
het gebied van arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden en 
een OR op het gebied van voorgenomen besluiten van de werkge-
ver over bedrijfsorganisatorische, economische of financiële aange-
legenheden. Uiteraard kan het zijn dat bij een bepaald onderwerp 
zowel het GO en de OR betrokken zijn. Hierbij zal het GO voorna-
melijk onderhandelen om te komen tot een akkoord. De OR brengt 
hierover een advies uit.

Informatie en vertegenwoordiging

Vertegenwoordiging
Om de Brandweer Vrijwilliger betrokken te houden bij de brandweer-
organisatie, moet de Brandweer Vrijwilliger in staat worden gesteld 
op verschillende wijze zijn belangen onder de aandacht te brengen 
van het bestuur of het hoofd van een afdeling van de brandweeror-
ganisatie. Dit kan de Brandweer Vrijwilliger zelfstandig doen. Ook kan 
hij zich laten vertegenwoordigen door de VBV.

Informatievoorziening
Vanuit de zorgplicht van de brandweerorganisatie als goede werkge-
ver, zijn de bepalingen omtrent de informatievoorziening uitgebreid 
en als verplichting opgenomen. Ook de werkgever van de hoofdac-
tiviteit heeft behoefte aan informatie en zal daarom ook een exem-
plaar van de regelingen ontvangen. 
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aanstelling

Taakstelling: repressief of niet-repressief
Een ontwikkeling die gaande is, is dat er steeds meer Brandweer Vrij-
willigers worden aangesteld die zich niet voornamelijk bezig houden 
met het werkelijk bestrijden van brand of het verlenen van hulp. Het 
gaat hierbij onder andere om Brandweer Vrijwilligers die bijvoorbeeld 
door hun gezondheidstoestand niet meer voldoen aan de voorwaar-
den zoals gesteld in artikel 6 lid 1 van het Besluit Brandweer Personeel 
(Stb. 1991/276), maar die zich wel ten dienste stellen van de brand-
weerorganisatie voor het verrichten van taken. Te denken valt aan 
het geven van leiding aan de jeugdbrandweer, het ondersteunen bij 
instructies en cursussen, het wassen van voertuigen, het geven van 
voorlichting op scholen of in buurthuizen, het geven van rondleidin-
gen op de brandweerpost en het bemensen van stands op brade-
rieën of evenementen.

Ook deze groep Brandweer Vrijwilligers verdient een plaats in de 
brandweerorganisatie. Die ruimte is gecreëerd door een onderscheid 
aan te brengen in aanstellingen, te weten aanstellingen met een re-
pressieve taak en aanstellingen met een niet-repressieve taak. Hier-
mee wordt ongelijkheid tussen de Brandweer Vrijwilligers, en daar-
mee het ontstaan van een fiscaal conflict over het onbelaste deel 
van de onkostenvergoeding, voorkomen. 

Voorwaarden
Voor de leden van de jeugdbrandweer is een plaats in de MRP in-
geruimd. Zij vallen onder de definitie van een Brandweer Vrijwilliger 
met een niet-repressieve taak. De genoemde aanstellingseis van 15 
jaar heeft alleen te maken van de wettelijke ondergrens van loon-
betaling. Uiteraard kunnen jongeren beneden deze leeftijdsgrens al 
toetreden tot een jeugdbrandweerkorps. Zij vallen dan onder alle 
bepalingen, behalve die van loonbetaling.

In de rechtspositieregeling wordt verwezen naar artikel 6 lid 1 van het 
Besluit Brandweer Personeel (Stb. 1991/276) voor de Brandweer Vrij-
willigers met een aanstelling voor een repressieve taak. In dit artikel 
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wordt geregeld dat er een periodieke keuring plaatsvindt om vast te 
stellen of de gezondheidstoestand voldoende is om de repressieve 
taken bij, of ten dienste van de brandweerorganisatie te vervullen. 
Indien het Besluit Kwaliteit Brandweerpersoneel in werking treedt, zul-
len de voorwaarden uit deze regeling van toepassing worden.

vergoedingen en andere geldelijke aanspraken

Vergoedingen
Met de invoering van het begrip loonheffingen als gecombineerde hef-
fing voor de loonbelasting, premie volksverzekeringen, premie werkne-
mersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorg-
verzekeringswet, op 1 januari 2006, is ook het begrip loon veranderd. 

De werkgever is verplicht om de aanspraken op het loon, niet zijnde 
vakantiegeld of een bonus, te verlonen in de maand waarop de 
aanspraak betrekking heeft. Hierdoor is het noodzakelijk geworden 
de vaste vergoeding per maand uit te betaald.

Reiskosten
Het openbaar vervoer wordt door veel overheidsinstellingen gesti-
muleerd. Voor veel Brandweer Vrijwilligers heeft dit echter nadelige 
consequenties en is het veelal niet werkbaar. De brandweerorgani-
satie moet er naar streven om voor de Brandweer Vrijwilliger een ver-
voermiddel beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitoefening 
van zijn taken bij, of ten dienste van de brandweerorganisatie. Waar 
dit niet mogelijk is, zal de brandweerorganisatie de reiskosten volle-
dig vergoeden.

Levensloop
Veel Brandweer Vrijwilligers hebben de wens geuit in aanmerking te 
willen komen voor een pensioenregeling bij de brandweer. Door de 
ingewikkelde en veranderde pensioenwetgeving is het echter niet 
haalbaar en niet financieel rendabel om een pensioenvoorziening 
over de vergoedingen van de Brandweer Vrijwilligers op te bouwen. 
Gelet op de huidige fiscale mogelijkheden is wel de mogelijkheid 
van de levensloopregeling opgenomen. Wanneer ook andere rege-
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lingen tot de mogelijkheden gaan behoren, zullen zij in de toekomst 
worden toegevoegd.

Kinderopvang
De brandweerorganisatie draagt bij in de kosten van kinderopvang 
of oppas, wanneer de Brandweer Vrijwilliger de zorg heeft voor kin-
deren in zijn gezin en er van hem tevens verlangt wordt een taak bij, 
of ten dienste van de brandweerorganisatie te verrichten. 

Ambtsjubileum
Het is een algemeen gebruik dat een organisatie aandacht besteedt 
aan personen die zich jarenlang verdienstelijk hebben gemaakt bij of 
ten dienste van die organisatie. Hiermee toont de organisatie haar 
waardering en respect voor de getoonde inzet in de afgelopen pe-
riode.

aanspraken en verplichtingen in geval van ziekte

Arbeidsongeschiktheid
Wanneer een Brandweer Vrijwilliger arbeidsongeschikt raakt als ge-
volg van zijn taken bij of ten dienste van de brandweerorganisatie, 
geldt het principe dat de Brandweer Vrijwilliger volledig schadeloos 
gesteld wordt.

Ook de werkgever van de hoofdactiviteit loopt een financieel risico 
als de Brandweer Vrijwilliger arbeidsongeschikt raakt. De werkgever is 
immers gehouden aan een re-integratietraject en loondoorbetaling 
bij ziekte. Ook hier geldt het principe dat de brandweerorganisatie 
dit risico draagt.

De brandweerorganisatie handelt de financiële aspecten recht-
streeks, op een proactieve wijze, af met de betrokken partijen. Uiter-
aard staat het de brandweerorganisatie vrij zich te verzekeren tegen 
deze aanspraken. Op grond van goed werkgeverschap is het echter 
onwenselijk de afhandeling over te laten aan de verzekeraars.
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Zwangerschap
Zwangerschap kan aangemerkt worden als een periode van arbeids-
ongeschiktheid. Daarom gelden dan dezelfde rechten als tijdens een 
periode van arbeidsongeschiktheid. De Brandweer Vrijwilliger direct 
na het zwangerschapsverlof nog niet de gezondheidstoestand heb-
ben als voor de zwangerschap. Daarom is een extra periode van vier 
weken opgenomen. 

Overige rechten en verplichtingen

Inzet en toewijding
De brandweerorganisatie kan de brandweerzorg in een verzorgingsge-
bied van een brandweerpost volgens een aantal profielen verzorgen:
• Vrije instroomprofiel (VIP)
• Consignatieprofiel (COP)
• Kazerneringprofiel (KAP)
Indien de brandweerorganisatie  besluit om het profiel van de brand-
weerpost te wijzigen, kan dit alleen nadat hierover overleg heeft 
plaatsgevonden. 

Vrije instroomprofiel (VIP) 
De Brandweer Vrijwilliger met een aanstelling voor repressieve taken 
wordt opgeroepen voor het daadwerkelijk bestrijden van brand en 
het verlenen van hulp. Van de Brandweer Vrijwilliger wordt verwacht 
dat hij/zij zich op de brandweerpost meldt. Binnen dit profiel worden 
meer Brandweer Vrijwilligers opgeroepen dan daadwerkelijk beno-
digd zijn. Brandweer Vrijwilligers die zich binnen de vastgestelde tijd 
melden op de post worden geacht repressief te zijn ingezet bij de 
afhandeling van het incident. 

Consignatieprofiel (COP) 
Net als bij het VIP, wordt ook bij dit profiel de Brandweer Vrijwilliger 
met een aanstelling voor een repressieve taak opgeroepen voor het 
daadwerkelijk bestrijden van brand en het verlenen van hulp. Deze 
Brandweer Vrijwilliger dient zich binnen de vastgestelde tijd te mel-
den bij de brandweerpost. 
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In deze situatie wordt van de Brandweer Vrijwilliger verwacht gedu-
rende de consignatieperiode beschikbaar te zijn, alleen het aantal 
Brandweer Vrijwilligers dat daadwerkelijk benodigd is, wordt opge-
roepen. 

Kazerneringprofiel (KAP) 
Brandweer Vrijwilligers onder dit profiel bevinden zich op, of nabij de 
brandweerpost. 

Dienstkleding
Van de brandweerorganisatie wordt verwacht dat de door de NVBR 
en BZK ontworpen uitgaansuniformen beschikbaar worden gesteld, 
alsmede bij de brandweer gangbare kazerne- en sportkleding.
Het dragen van kazernekleding tijdens oefeningen, bijeenkomsten 
en werkzaamheden kan door de brandweerorganisatie bij regle-
ment worden vastgesteld. De Brandweer Vrijwilliger kan uiteraard in 
geval van een uitruk geschikte dagelijkse kleding onder het uitrukpak 
dragen.

Gebruik eigen auto
Het moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat Brandweer Vrijwil-
ligers voor de uitvoering van hun taken bij, of ten dienste van de 
brandweerorganisatie gebruik maken van eigen vervoer. Daarom 
dient de brandweerorganisatie toestemming te verlenen voor het 
gebruik van eigen vervoer. Op die manier kunnen ook bepaalde 
voorwaarden worden gesteld aan het vervoer. Het gaat hierbij niet 
om de reis van de plaats waar de Brandweer Vrijwilliger zich bevindt 
tijdens de oproep naar de locatie van de brandweerpost.

Verzekeringen
Het is de keuze van de brandweerorganisatie of risico’s onderge-
bracht worden bij een verzekeringsmaatschappij. Indien de brand-
weerorganisatie of de landelijke overheid dit risico zelf willen dragen 
is hiervoor instemming van de VBV vereist.
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Vakbondswerk
Om de belangen van alle Brandweer Vrijwilligers op regionaal en lo-
kaal niveau goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat er een 
goede communicatie bestaat tussen de VBV en de Brandweer Vrij-
willigers. Het behartigen van de belangen op regionaal of lokaal ni-
veau kost tijd. Daarom dienen aangewezen leden van de VBV die 
de belangen van de Brandweer Vrijwilligers vertegenwoordigen hier-
voor een vergoeding ontvangen. 

Ontslag
Gezien het verbod op leeftijdsdiscriminatie is geen artikel opgeno-
men over leeftijdsontslag. Bepalend is de hierin vereiste gezondheids-
toestand van de Brandweer Vrijwilliger.
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TOELICHTING OP DE vERGOEDINGSREGELING

De Vergoedingsregeling is opgesteld door de Vakvereniging Brand-
weer Vrijwilligers (VBV) als onderdeel van de Model Rechtspositiere-
geling (MRP) en geeft de minimum vergoedingen aan.

Verschil tussen repressieve taak en niet-repressieve taak
In de ‘Rechtspositieregeling Brandweer Vrijwilligers’ is onderscheid ge-
maakt in de aanstelling van repressief en niet-repressief personeel. 

Vergoeding
Voor alle activiteiten die rechtstreeks met repressie te maken heb-
ben, zoals het daadwerkelijk bestrijden van brand of het verlenen 
van hulp, het verrichten van consignatiediensten of wachtdiensten 
en het bezetten van een kazerne na daartoe te zijn opgeroepen 
wordt uitgegaan van de uurvergoeding van het type ‘hoog’. Hier-
mee wordt recht gedaan aan de belasting en de verantwoordelijk-
heid die deze werkzaamheden met zich meebrengen.

Wedstrijden
In de vergoedingsregeling staan de door het ABWC georganiseerde 
wedstrijden vermeld. In het algemeen worden andere wedstrijden 
waarbij repressieve procedures worden beoefend, geacht voor ver-
goeding in aanmerking te komen.

Commandanten
Brandweer Vrijwilligers met een aanstelling als (post)commandant 
ontvangen een vaste vergoeding welke € 1.000 hoger ligt dan voor 
andere functionarissen met eenzelfde rang. Dit houdt verband met 
het feit dat te verwachten valt dat een (post)commandant regel-
matig kortdurende activiteiten voor de brandweerorganisatie vervult 
waarvan het niet redelijk is deze met het minimum van 1 uur te ver-
goeden, en waarvan het registreren zou leiden tot onacceptabele 
administratieve lasten.  
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Kazernering
Het kazerneren van Brandweer Vrijwilligers kan incidenteel en structu-
reel zijn. Indien Brandweer Vrijwilligers worden opgeroepen voor ka-
zernering  bestaat aanspraak op de uurvergoeding ‘hoog’. Indien na 
overleg  met de Brandweer Vrijwilligers gekozen wordt voor een Ka-
zerneringprofiel wordt voor de ingeroosterde tijd de uurvergoeding 
‘laag’ gehanteerd. 

Consignatie
Bij consignatie dient de Brandweer Vrijwilliger zich gedurende be-
paalde tijd beschikbaar te houden voor een oproep. Dit vormt (ook 
zonder daadwerkelijke oproep) een belasting voor de Brandweer 
Vrijwilliger en zijn omgeving. Consignatie vindt plaats op basis van 
een rooster. De Brandweer Vrijwilliger heeft bij consignatie aanspraak 
op tien procent van de vergoeding per uur (hoog) behorende bij de 
rang van de aanstelling.

Compensatie werkgever hoofdactiviteit of zelfstandige
De doelstelling van de compensatie voor werkgevers van Brandweer 
Vrijwilligers of Brandweer Vrijwilligers die als zelfstandige werkzaam zijn, 
is dat de brandweerorganisatie de hoofdactiviteit van de Brandweer 
Vrijwilliger als uitgangspunt neemt. Op basis van de huidige praktijk 
is te verwachten dat het compenseren van werkgevers en zelfstan-
digen eerder uitzondering dan regel zal zijn. Een mogelijkheid is dat 
werkgevers en Brandweer Vrijwilligers in loondienst bijvoorbeeld over-
eenkomen dat de Brandweer Vrijwilliger betaald verlof opneemt voor 
bepaalde activiteiten of dat een zelfstandige zich zonder compen-
satie vrijmaakt, indien de activiteit echter een verplichtend karakter 
heeft dient de brandweerorganisatie te voorzien in de mogelijkheid 
voor compensatie. Van belang is dat er heldere verhoudingen zijn 
ten aanzien van de beschikbaarheid van de Brandweer Vrijwilliger 
binnen het dienstrooster van de hoofdactiviteit.

De brandweerorganisatie verschaft zich tijdig een overzicht van de 
beschikbaarheid van de Brandweer Vrijwilliger. Met deze informatie 
kan de brandweerorganisatie goede keuzes maken ten aanzien van 
het plannen van oefeningen, kazernering en consignatie.
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TOELICHTING OP DE REGELING vERzEKERINGEN 

De Regeling Verzekeringen is opgesteld door de Vakvereniging 
Brandweer Vrijwilligers (VBV) als onderdeel van de Model Rechtsposi-
tieregeling (MRP) en geeft de minimale dekking aan.

Molest
Brandweer Vrijwilligers zijn in grotere mate dan andere burgers bloot-
gesteld aan risico’s, het is niet wenselijk dat de Brandweer Vrijwilliger 
zich gedwongen ziet zijn persoonlijke belang boven het maatschap-
pelijk belang te stellen. 

Dit betekent automatisch dat de brandweerorganisatie moet voor-
zien in het bieden van een schadeloosstelling wanneer een Brand-
weer Vrijwilliger schade aan zijn eigendommen oploopt doordat hij 
zich inzet voor het maatschappelijk belang.

Trauma
De kans dat een Brandweer Vrijwilliger blootgesteld wordt, of getuige 
is van een schokkende gebeurtenis is groot. Het niet goed verwerken 
van een dergelijke ervaring, kan grote gevolgen hebben en het le-
ven van de Brandweer Vrijwilliger duurzaam ontwrichten . 

Eigendommen
In de ‘Rechtspositieregeling Brandweer Vrijwilligers’ is opgenomen 
dat de schade ten gevolge van de door hem verrichte taken wor-
den vergoed door de brandweerorganisatie. In dit geval maakt het 
niet uit of het gaat om directe schade of schade die indirect door de 
Brandweer Vrijwilliger geleden wordt. Deze dekking gaat dus verder 
dan alleen de schade die geleden wordt aan bijvoorbeeld de kle-
ding, maar voorziet dus ook in schade aan de eigen auto tijdens het 
rijden naar de kazerne. De gevolgschade die hieruit kan voortvloeien 
is bijvoorbeeld het verlies in de no-claim korting. 
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Rechtsbijstand
De juridisering van de maatschappij zet zich door in de brandweeror-
ganisaties, zowel extern al intern. Daarom is goede juridische bijstand 
van belang. 

In situaties waarbij de Brandweer Vrijwilligers aansprakelijk worden 
gesteld door derden, moet worden voorkomen dat de individuele 
Brandweer Vrijwilliger deze situatie ook individueel moet oplossen. 

Naast de conflicten en geschillen die kunnen plaatsvinden met der-
den, zijn er ook  conflicten en geschillen mogelijk tussen de brand-
weerorganisatie en de Brandweer Vrijwilliger. 

Overigens wordt opgemerkt dat de tijd die Brandweer Vrijwilligers 
moeten besteden aan de afwikkeling van conflicten en geschillen 
geacht wordt diensttijd te zijn.

FINaNCIËLE CONSEQuENTIES

De financiële gevolgen voor instelling van deze MRP zijn opgenomen, 
zijn vergeleken met de kostenstructuur gebaseerd op hoofdstuk 19 
van de CAR-UWO. Per saldo beoordelen wij het effect van deze MRP 
op de kosten van de brandweerzorg als neutraal. Hierbij moet aan-
getekend worden dat een aantal gemeenten nog niet overgegaan 
is tot toepassing van de CAR-UWO voor Brandweer Vrijwilligers, dan 
wel in het proces zit van invoering (zie het onderzoek van CEBEON 
over de periode 2001-2005).

vergoedingen

Aanstelling met repressieve taak of niet-repressieve taak
Het aanstellen van Brandweer Vrijwilligers met een niet-repressieve 
taak schept mogelijkheden om ondersteunende taken (zowel voor 
repressieve als niet-repressieve activiteiten) te laten uitvoeren door 
vrijwillig brandweerpersoneel, dat net als het repressief personeel op-
roepbaar is en alleen opkomt indien nodig. 
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Enerzijds zorgt dit ervoor dat kennis en ervaring langer beschikbaar 
blijven, anderzijds geeft dit een grotere mate van flexibiliteit zonder 
vaste kosten voor de brandweerorganisatie. 

Werkgeversbijdrage
Over het aantal Brandweer Vrijwilligers dat is aangesteld bij de brand-
weerorganisatie is een werkgeversbijdrage verschuldigd. De hoogte 
van dit bedrag zal voor 2009 uitkomen op € 10,00 per Brandweer 
Vrijwilliger, zijnde € 220.000 per jaar.

Dit bedrag is in lijn met de werkgeversbijdragen die op dit moment 
aan de ambtenarenvakcentrales in het kader van de gemeentelijke 
arbeidsvoorwaarden worden verstrekt. 

Contributiebijdrage
De contributiebijdrage voor leden van de VBV zal € 25,00 netto per 
jaar bedragen. De vaste vergoeding die Brandweer Vrijwilligers ont-
vangen wordt met de contributiebijdrage verhoogd. Per saldo be-
tekent dit een lastenverzwaring van € 700.000 per jaar op basis van 
22.000 leden.

Loslaten leeftijdsgrens
In de huidige rechtspositieregeling wordt automatisch ontslag ver-
leent aan de Brandweer Vrijwilligers die de leeftijdsgrens van 55 
jaar bereiken. Door leeftijdsgrens los te laten wordt de gemiddelde 
diensttijd van brandweer vrijwilligers met 20% verlengd. Dit geeft een 
kostenbesparing op de wervings- en opleidingskosten van eenzelf-
de percentage. Indien gerekend wordt dat een volledig opgeleide 
hoofdbrandwacht een investering van ongeveer € 15.000 vraagt 
wordt middels het niet hoeven opleiden van 750 nieuwe vrijwilligers 
per jaar een bedrag van ca. € 10.000.000 bespaard.

verzekering

Brandweerorganisaties kunnen ervoor kiezen de afspraken die uit 
deze arbeidsvoorwaarden voortvloeien individueel onder te bren-
gen bij een verzekeringsmaatschappij of zelf het financiële risico te 
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dragen. Op grond van de uniformiteit van deze MRP is er ook een 
mogelijkheid om in groter verband (VNG of BZK) eigenrisicodrager 
te worden. Globale becijferingen geven een aanzienlijk verschil (€ 
2.000.000 per jaar) tussen het totaal aan betaalde premies en de 
werkelijke kosten van de nu gedekte risico’s.

WGA-hiaat
Ondanks dat de minister van BZK eerder heeft gevraagd deze verze-
kering af te sluiten, zijn nog veel brandweerorganisaties hier nog niet 
toe overgegaan. 

Eigendommen
Vrijwel elke brandweerorganisatie heeft reeds een eigendommen-
verzekering afgesloten die voorziet in dergelijke schade aan per-
soonlijke eigendommen. 

Arbeidsongeschiktheid en molest
Het lijkt voor de hand te liggen dat op basis van de uniformiteit van 
deze MRP in groter verband  dit risico wordt gedragen. Het arbeids-
ongeschiktheidsrisico kan bij de VNG of BZK gedekt worden, naar 
verwachting worden de kosten van dit risico gedekt door eerder ge-
noemde kostenbesparingen. 

Ten aanzien van molest zal de rijksoverheid garant moeten staan, dit 
leidt dan niet tot hogere operationele kosten.
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Met de lancering van de website www.brandweervrijwilligers.nl werd 
in november 2006 het initiatief genomen om de Brandweer Vrijwil-
ligers in Nederland te gaan verenigen om zo de belangen te gaan 
behartigen op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Voorheen werd 
er immers veel gesproken over de Brandweer Vrijwilligers, maar veelal 
zonder die Brandweer Vrijwilligers. Met dit initiatief moet het mogelijk 
worden dat Brandweer Vrijwilligers invloed en zeggenschap uitoefe-
nen op hun eigen arbeidsvoorwaarden en kunnen zij bijdragen leve-
ren aan de ontwikkelingen van hun passie, het brandweervak.

De politiek heeft de Brandweer Vrijwilligers omschreven als:
• de dragers van het lokale veiligheidsbeleid en
• een uitstekend voorbeeld zijn van burgerbetrokkenheid, die de 

kracht en de kwaliteit van de samenleving bepaalt.

Op 20 december 2007 is de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers 
(VBV) formeel opgericht bij notariële akte. Hieruit blijken de volgende 
doelstellingen:
• het behartigen van de belangen van Brandweer Vrijwilligers in alle 

geledingen van de samenleving; 
• het bevorderen van een juiste waardering voor het werk van 

Brandweer Vrijwilligers in alle geledingen van de samenleving; 
• het bevorderen van een juiste waardering van hulpverlenende 

beroepen in alle geledingen van de samenleving binnen het pu-
blieke domein; 

• het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks 
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in 
de ruimste zin des woords.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft 
inmiddels de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) erkend als 
overlegpartner bij relevante beleidsontwikkelingen. 

Voor de behartiging van de belangen op regionaal en lokaal niveau 
maakt de VBV gebruik van regionale platformen. De geografische 
ligging en omvang van een regionaal platform zijn gelijk aan de in-
deling die gehanteerd wordt in de Wet op de Veiligheidsregio’s.
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De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers heeft de volgende publica-
ties uitgegeven:

Nummer 1  “Een veilig Besluit?” Juni 2008
Nummer 2  “Een sterke Brandweer vraagt een sterke basis ” 
  November 2008
Nummer 3  “Model Rechtspositie” April 2009

De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) stelt zich tot doel de be-
langen van de ca. 22.000 Brandweer Vrijwiligers in Nederdland te be-
hartigen. De ontwikkeling van het brandweervak staat daarbij centraal. 
Het behoud van deze mooie vorm van lokale burgerbetrokkenheid en 
rechtspositionele onderwerpen zijn daarnaast onderwerpen waar de 
Vakvereniging zich voor inzet. Meer informatie: 
www.brandweervrijwilligers.nl.




