
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Sinds 2014 maakt de Brandweerkamer - namens de besturen van de veiligheidsregio’s - met de 
werknemersorganisaties in het Landelijk Overleg Brandweerspecifieke Arbeidsvoorwaarden 
(LOBA) bindende afspraken over een aantal brandweerspecifieke onderwerpen waaronder de 
rechtspositie van Brandweer Vrijwilligers. Tussen de VNG en het Veiligheidsberaad is hiertoe in 
2014 een dienstverleningsovereenkomst gesloten. Dat gaat veranderen. 
 
Uw gemeenteraad is daarom onlangs in de gelegenheid gesteld zijn wensen en bedenkingen 
kenbaar te maken aangaande het oprichten van de Werkgeversvereniging Samenwerkende 
Veiligheidsregio’s (WVSV), die namens de besturen van de veiligheidsregio’s onderhandelt met 
de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het 
personeel van de veiligheidsregio’s, waaronder de rechtspositie van de 19.000 Brandweer 
Vrijwilligers in ons land. 
 
Omdat er in het huidige overlegmodel geen volwaardige plek was voor de Vakvereniging 
Brandweer Vrijwilligers (VBV) als representatieve vertegenwoordiging van de 
brandweervrijwilligers, en dat in de toekomst ook niet het geval lijkt te zijn, heeft onder meer de 
voltallige gemeenteraad van de gemeente Vught getracht dat alsnog te realiseren middels een 
amendement. 
 
Echter, op ons jongste verzoek ontving de VBV van de LOBA partijen wederom een afwijzende 
reactie. Daarmee komen de specifieke belangen van de brandweervrijwilligers in ons land in de 
knel. De teleurstelling bij de VBV en haar achterban over deze gang van zaken is groot. 
 
Op grond van het door het LOBA ingenomen standpunt ziet de VBV geen andere mogelijkheid 
dan de betrokken partijen op te roepen om ons vóór 15 januari 2021 te laten weten dat de VBV 
alsnog toegang krijgt tot de overlegtafel. 
 
Bijgaand ontvangt u ter kennisneming een afschrift van de brief die wij hierover vandaag aan de 
voorzitter van de Brandweerkamer van de VNG hebben verzonden. 
 
Op onze website hebben wij een artikel geplaatst met linkjes naar de onderliggende stukken: 
https://www.brandweervrijwilligers.nl/verzoek-vbv-om-toelating-arbeidsvoorwaardenoverleg-
afgewezen/ 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers 
 
Marcel Dokter 
voorzitter 
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