
 

 

 
Betreft: Toelating VBV tot overlegtafel brandweerspecifieke arbeidsvoorwaarden 
Datum: 23 oktober 2019  
 
Uitsluitend per mail aan: marcel.dokter@brandweervrijwilligers.nl 
 
 
 
Geachte heer Dokter, beste Marcel,  
 
Dank voor uw brief van 7 september jl., alsook uw eerdere correspondentie van 1 mei jl. en 15 juni jl.  
 
Uw (laatste) verzoek is gericht tot de voorzitter van de Brandweerkamer.  
De Brandweerkamer betreft in deze de werkgeversvertegenwoordiging. Samen met de bij het LOBA 
vertegenwoordigde vakbonden overlegt en onderhandelt de (onderhandelingsdelegatie namens de) 
Brandweerkamer in het LOBA, het Landelijk Overleg Brandweerspecifieke Arbeidsvoorwaarden.  
 
Uw verzoek is besproken in de vergadering van het LOBA op 10 september jl.  
 
De wens van de VBV tot directe partner aan de arbeidsvoorwaarden overleg tafel bestaat al sinds diens 
oprichting en komt met enige regelmaat terug. Er heeft in het verleden uitgebreide correspondentie 
plaatsgevonden omtrent uw verzoek alsook zijn er diverse gesprekken gevoerd. Het laatste overleg 
vond plaats op 4 juli jl. met de voorzitter van de Brandweerkamer.  
 
Dat de VBV (met zijn grote mate van representativiteit) door diverse stakeholders is erkend als 
belangenbehartiger voor de brandweervrijwilligers is ons inziens terecht maar dat doet volgens het 
LOBA niets af aan de formele eisen die gelden tot toelating tot de landelijke onderhandeltafel over 
arbeidsvoorwaarden van personeel brandweer/veiligheidsregio.  

 
Zolang het LOBA nog in zijn huidige vorm1 bestaat – dat wil zeggen vallende onder het publieke 
(ambtenaren)recht is het LOBA van mening dat zij open blijft staan voor de inhoudelijke inbreng van de 
VBV maar dat voor een formele rol aan de onderhandelingstafel geen ruimte is als de VBV niet behoort 
tot een vakcentrale die is toegelaten tot het arbeidsvoorwaardenoverleg. Dit vereiste is de VBV niet 
onbekend.  
 
In het verlengde van wat er in eerdere correspondentie aan de VBV is duidelijk gemaakt, bestaan er 
voor de VBV twee mogelijkheden om mee te praten aan de onderhandelingstafel: 
1.         U kunt als belangenvereniging voor brandweervrijwilligers aangesloten blijven of aansluiten bij 
een vakcentrale. Wanneer u deze keuze maakt, is het mogelijk om door de vakcentrale afgevaardigd te 
worden als er onderhandeld wordt over brandweervrijwilligers.  
2.         U kunt een adviserende (informele) rol vervullen voor de vakcentrales, al dan niet aan de 
onderhandelingstafel. Dat is aan de vakbonden.  
 
Zoals hiervoor is opgemerkt kan deze situatie – afhankelijk van de beschreven ontwikkelingen – in de 
toekomst veranderen.  
 
Vertrouwend erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 

 

1 De governance zal zeer waarschijnlijk in 2021 wijzigen aangezien het Veiligheidsberaad op 14  
september jl. het principebesluit heeft genomen tot het oprichten van een eigen werkgeversvereniging  
voor de Veiligheidsregio’s. Deze vereniging zal dan namens de besturen van de veiligheidsregio’s 
onderhandelen met de vakbonden en bindende afspraken maken over  
arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s (uitgezonderd medewerkers in de 
sector ambulancezorg, zij hebben een branche-cao). 
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