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Geachte leden van het dagelijks bestuur, 

  
De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) is een erkende overlegpartner bij beleidsontwikkelingen, die 

relevant zijn voor de kwaliteit van de brandweerzorg en de positie van de Brandweer Vrijwilliger. 
Daarnaast wil de VBV ook actief zijn als belangenbehartiger op het terrein van arbeidsvoorwaarden en 

rechtspositie van deze Vrijwilligers. Voor die Vrijwilligers geldt immers een eigen rechtspositieregeling, die 

opgenomen is in hoofdstuk 19 van de CAR-UWO. In artikel 19:3 is opgenomen dat het overleg over de 
aangelegenheden die van algemeen belang zijn voor de rechtstoestand van Vrijwilligers plaatsvindt in de 

commissie voor het Georganiseerd Overleg (GO), zoals ingesteld op grond van hoofdstuk 12 CAR-UWO. 
 

Om die belangen op landelijke en regionale schaal goed te kunnen behartigen heeft de VBV zich in 2010 

aangesloten bij de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF). Sindsdien is de VBV met 
haar leden vertegenwoordigd in de commissie voor het Georganiseerd Overleg in de VNOG en heeft daar 

constructief bijgedragen aan de totstandkoming van belangrijke ontwikkelingen. Echter, de VBV heeft om 
haar moverende redenen haar lidmaatschap van de CMHF per 1 januari 2021 beëindigd.  

 

Daarom richt de VBV zich nu, op grond van artikel 12:1, vijfde lid van de CAR-UWO, tot uw bestuur met het 
verzoek om als zelfstandige Vakvereniging toegelaten te worden tot de commissie voor georganiseerd 

overleg in de VNOG, teneinde het behartigen van de belangen van haar achterban, werkzaam in de VNOG, 
te kunnen continueren. Voor wat betreft de representativiteit; in 2019 telde de VNOG1 1637 medewerkers. 

Daarvan zijn er 657 lid van de VBV. Dat is 40 % van het totaal aantal medewerkers in de VNOG. Dit 
percentage kan naar de mening van de VBV als voldoende representatief worden beschouwd. Omdat op 

grond van artikel 12:1:2, eerste lid van de CAR-UWO elke toegelaten organisatie, bedoeld in artikel 12:1:1, 

tweede lid, uiterlijk 1 februari van elk jaar aan het dagelijks bestuur van de VNOG opgaaf doet van het 
aantal op 1 januari van dat jaar bij haar aangesloten ambtenaren, kan een objectieve vergelijking met de 

representativiteit van de reeds toegelaten organisaties in de VNOG geen groot probleem zijn, aldus de VBV. 
 

Resumerend; goede belangenvertegenwoordiging van en betrokkenheid bij Vrijwilligers binnen 

de VNOG leidt tot snellere acceptatie van veranderingen en bevordert verdere kwaliteitsverbetering.  
Daarom wil de VBV de huidige vertegenwoordiging in het GO van de VNOG graag continueren en zien wij 

een uitnodiging daartoe graag tegemoet.  
 

Met vriendelijke groet, 

Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers. 
 

 
 

 
 

Marcel Dokter 

voorzitter 
 

 
1  Overzicht samenstelling personeel VNOG per 01-01-2019 (bron: CBS). 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/71482ned/table?dl=48F19

