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Datum : 6 november 2017  

Betreft : Koninklijke onderscheidingen voor Brandweer Vrijwilligers 

 

Hooggeachte mevrouw Ollongren, 

 

Uw ambtsvoorganger, mevrouw Ter Horst, heeft in 2008 de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (hierna 

VBV) erkend als overlegpartner bij beleidsontwikkelingen, die relevant zijn voor de positie van de Brandweer 

Vrijwilligers in ons land. In dat kader vraagt de VBV uw aandacht voor het volgende: 

 

Momenteel voert de Kanselarij der Nederlandse Orden gesprekken met de ministeries van Justitie en 

Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Brandweer Nederland en de Stichting Waardering 

en Erkenning Brandweer over een eventuele bijstelling van het bestaande decoratiebeleid betreffende 

Vrijwilligers bij de brandweer. De aanleiding tot de gesprekken is - volgens onze informatie - gelegen in het 

feit dat de Brandweer Vrijwilliger een vergoeding ontvangt die strijdig is met het decoreren voor vrijwillige 

inzet, en het ingesleten automatisme dat door sommigen kennelijk wordt geïnterpreteerd als een soort 

‘recht’.  Deze trend en de verzakelijking van de relatie tussen enerzijds de veiligheidsregio’s als ‘werkgever’ 

en anderzijds de Brandweer Vrijwilligers als betrokken burgers, is ook de VBV een doorn in het oog. Echter; 

van enige invloed op de genoemde ontwikkelingen door de Brandweer Vrijwilligers zelf, of in het verlengde 

daarvan de VBV als erkend vertegenwoordiger van het collectief, is tot dusver geen sprake geweest.   

 

Daar willen we graag verandering in aanbrengen. Ook wij als belangenbehartiger hebben een uitgesproken 

en gefundeerde mening over het gevoerde beleid. Deze mening willen wij graag inbrengen en bespreken 

met de verantwoordelijke partijen. Desgevraagd geeft het hoofd Decoraties en Advies van de Kanselarij,  

mevrouw Nagtzaam, aan dat de gesprekken over het bijstellen van het decoratiebeleid lopen via de 

hierboven genoemde partijen. De VBV wordt niet bij deze gesprekken betrokken maar kan na afloop van het 

traject een nadere toelichting krijgen, aldus mevrouw Nagtzaam. Deze afwijzing is betreurenswaardig en 

botst met de erkenning van de VBV als overlegpartner.  

 

Wij vragen uw steun voor een herziening van het standpunt van de Kanselarij en zien uw reactie met 

belangstelling tegemoet.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Namens de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers. 

Marcel Dokter 

Voorzitter 

 

In afschrift aan: Kanselarij der Nederlandse Orden, ministerie van Justitie en Veiligheid  


