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Wnra en veiligheidsregio's

Geachte heer Depla,

Op 10 januari jongstleden hebben wij elkaar gesproken over de positie van de
vrijwillige brandweer in relatie tot de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
(Wnra). Tijdens dit overleg hebben mijn ambtsgenoot, de minister van Justitie en
Veiligheid, en ik met u besproken dat het mogelijk is om in de invoerings- en
aanpassingswetgeving van de Wnra te regelen dat de Ambtenarenwet tijdelijk van
toepassing blijft op het personeel van de veiligheidsregio's.

U heeft mij in uw brief van 30 januari geinformeerd over de opvattingen van de
Brandweerkamer naar aanleiding van ons gesprek. De Brandweerkamer is van
opvatting dat de tijdelijke uitzondering van het personeel van de veiligheidsregio's
ten minste moet duren tot 2022. Deze termijn is volgens u nodig om tot een
goede opiossing te komen voor de diversiteit van het personeel van de

veiligheidsregio's, tevens is er voldoende tijd nodig voor de implementatie.

In ons gesprek hebben mijn ambtgenoot van Justitie en Veiligheid en ik met u
gedeeld dat er naar onze mening onvolkomenheden bestaan in de rechtspositie
van de vrijwillige brandweer en dat die met de invoering van de Wnra extra
zichtbaar worden. Het is zaak dat de Wnra ook voor het brandweerpersoneel zo

snel mogelijk wordt ingevoerd, waarbij uiteraard de zorgvuldigheid niet uit het
oog moet worden verloren. Zoals mijn ambtsgenoot en ik in het gesprek van 10
januari hebben aangegeven, zijn wij van mening dat de afloop van die tijdelijke
uitzondering zo dicht mogelijk bij de beoogde invoeringsdatum van de Wnra
(1 januari 2020) moet liggen. Naar onze mening biedt een termijn van drie jaar,
tot 1 januari 2021, u voldoende ruimte om te komen tot een structurele opiossing
en zorgvuldige implementatie.
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In de invoerings- en aanpassingswetgeving Wnra zal ik vooralsnog rekening
houden met deze termijn, hetgeen betekent dat tot 1 januari 2021 de huidige
Ambtenarenwet blijft gelden voor de veiligheidsregio's. Voor de komende periode
kan het ministerie van JenV u als werkgever ondersteunen bij het nadere
onderzoek en de opiossing, vanuit de stelselverantwoordelijkheid voor de
(voorbereiding op) brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook
mijn ministerie kan hierin een bijdrage leveren.

Hoogachtend, /
de minister van Bin

drs. K.H.

lenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
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