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Geachte heer Depla, 

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van de agenda en stukken voor het B-LOBA overleg van  

10 september aanstaande. Vooral omdat ons verzoek om toelating van de Vakvereniging Brandweer 

Vrijwilligers (VBV) tot het arbeidsvoorwaardenoverleg met de bijbehorende brieven van 1 mei 2020 en 15 

juni 2020 staat geagendeerd voor dit overleg.  

Verder staat ook het ‘Convenant continuering CAR-UWO voor veiligheidsregio’s tot aan 1 januari 2022’ op de 

agenda. Eerder zijn door partijen concrete afspraken gemaakt over het zogenoemde ‘tussenjaar 2020’.  

Deze afspraken zijn kenbaar gemaakt in een ledenbrief1. In de laatste alinea van deze ledenbrief staat dat 

voor de periode vanaf 2021 partijen (werkgevers en werknemers) nader dienen te overleggen over hoe de 

arbeidsvoorwaarden voor veiligheidsregio’s vorm krijgen.  

 

Het (concept)verslag van het B-LOBA overleg van 10 juni 2020 geeft onder punt 7 inzicht in de 

overwegingen en standpunten die ten grondslag liggen aan de totstandkoming van nieuwe afspraken in het 

concept-convenant tot aan 1 januari 2022. Voor het jaar 2021 wordt de gemaakte afspraak voor het jaar 

2020 met één jaar verlengd. Zo blijft het LOBA2 het mandaat behouden voor de vier specifieke 

brandweerhoofdstukken in de CAR-UWO.  

Omdat in het LOBA collectieve afspraken over specifieke regelingen voor brandweermedewerkers worden 

gemaakt, waaronder de rechtspositie van vrijwilligers bij de brandweer, gaan wij ervan uit dat de VBV vanaf 

1 januari 2021 als representatieve overlegpartij zal worden toegelaten tot het LOBA. Naar onze stellige 

overtuiging staat toelating thans niets meer in de weg.  

Op grond van het bovenstaande verzoeken wij de Brandweerkamer ons per omgaande te informeren over 

de beslissing op ons verzoek. 

 

Met vriendelijke groet, 

Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers. 

 

 

 

Marcel Dokter 

voorzitter 

1 LOGA ledenbrief van 30 oktober 2019 (kenmerk: TAZ/U201901034/Lbr 19/083/LOGA 19/11). 
2 Landelijk Overleg Brandweer specifieke Arbeidsvoorwaarden. 

                                                           

https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/20191030_ledenbrief_rechtspositieregeling-voor-personeel-veiligheidsregio-per-1-1-2020.pdf

