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Uw brief van

Geachte heer Cazemier,
Binnenkort wordt naar verwachting de brandweerkamer ingesteld. Een initiatief dat door Raad van
Brandweercommandanten van harte wordt ondersteund. Wij zien het belang van dit initiatief vooral
vanuit het perspectief om gezamenlijk met werkgevers en werknemers goede arbeidsverhoudingen
voor de brandweerorganisatie te realiseren. De Brandweerkamer richt zich daarbij op een beperkt
aantal specifieke brandweerregelingen uit de Car-Uwo voor zowel beroeps als vrijwilligers. Ons beeld
is dat de belangenvertegenwoordiging voor onze beroepsbrandweermensen goed is geregeld. Voor
de brandweervrijwilligers vragen wij uw aandacht omdat onduidelijk is op welke wijze de
belangenvertegenwoordiging voor deze omvangrijke groep brandweermensen aan de overlegtafel is
georganiseerd. Vanwege de aanstaande oprichting van de Brandweerkamer is het in onze ogen
urgent dat hier op korte termijn duidelijkheid over komt. Waarbij rekening gehouden wordt met de
specifieke situatie van de brandweervrijwilliger.
Zo hebben de brandweervrijwilligers een hoofdbetrekking buiten de brandweer. Dit maakt dat
brandweervrijwilligers begrijpelijkerwijs veelal reeds zijn aangesloten bij een vakbond passend bij hun
hoofdbetrekking. Daarmee is de wijze van georganiseerd werknemersbelang vanuit de nevenfunctie
logischerwijs anders. Hetgeen onderstreept wordt door hoofdstuk 16 van de Car-Uwo die specifiek de
vrijwilligheid betreft. Deze bijzondere aspecten vragen wellicht om een maatwerkarrangement.
Op dit moment bestaat er onduidelijkheid over de deelname van de Vakvereniging Brandweer
Vrijwilligers (VBV) aan de overlegtafel. Wij verzoeken u om snel tot overeenstemming te komen over
de feitelijke en rechtstreeks deelname van de belangenvertegenwoordiging van de
brandweervrijwilligers aan de overlegtafel. Wij zijn er allen bij gebaat om toekomstige
onderhandelingen met een goede afspiegeling van al onze medewerkers te voeren.
Met vriendelijke groet, /
7’

/
StephanWevers
Voorzitter Brandweer Nederland
i.a.a.:
Veiligheidsberaad, t.a.v. vz. mevrouw G. Faber portefeuillehouder brandweer de heer J. Berends
Ministerie van VenJ, de heer 1. Opstelten

