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Bestuursvoorstel

Onderwerp Arbeidsvorming Veiligheidsregio’s (oprichten eigen 
werkgeversorganisatie)

Status Besluitvormend

Gevraagd besluit Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het 
oprichten van eigen werkgeversorganisatie voor het afsluiten 
van een eigen cao/rechtspositie op te richten (scenario 2).

Intrekken van eerdere 
besluitvorming

Niet van toepassing

Bijlagen 1. Brief voorzitter Veiligheidsberaad d.d. 13 februari 
2020;

2. Brief voorzitter Brandweerkamer d.d. 30 januari 2020
3. Bijlage 1 (deel 1) aanbiedingsbrief Brandweerkamer 

inzake advies werkgeverschap Veiligheidsregio’s;
4. Bijlage a (deel 2) advies-rapport toekomstige 

arbeidsvoorwaardenvorming Veiligheidsregio’s;
5. Bijlage b- schematische weergave scenario’s;
6. Bijlage c- voor- en nadelen scenario’s.

1. Samenvatting
Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking 
getreden. De WNRA heeft tot doel de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te 
stellen aan die van werknemers in de private sector, die werkzaam zijn op basis van een 
arbeidsovereenkomst. 

Vooralsnog zijn de veiligheidsregio’s uitgesloten van de inwerkingtreding van de WNRA. Voor de 
veiligheidsregio’s houdt dit in dat de per 31-12-2019 bevroren CAR-UWO geldt. Hierbij worden 
de salarisontwikkelingen van Cao gemeenten wel gevolgd. Voor het jaar 2020 heeft de VNG 
(Vereniging Nederlandse Gemeenten) aangegeven deze rechtspositie te blijven ondersteunen. 
Deze uitzonderingspositie van de veiligheidsregio’s heeft met name te maken met de beloning 
van de brandweervrijwilligers en de diverse piketconstructies voor medewerkers in de 
crisesstructuur. 

Twee scenario’s
Voor de situatie na 2020 zijn verschillende mogelijkheden onderzocht voor de organisatie van 
de toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming voor de veiligheidsregio’s. Door het 
Veiligheidsberaad is aan de Brandweerkamer van de VNG verzocht een advies voor te leggen 
over de toekomstige organisatie van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de 
veiligheidsregio’s. Hierbij zijn twee scenario’s als reëel beschouwd:
 

- Scenario 1: de veiligheidsregio’s dienen een verzoek in om lid te worden van de 
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) en verbinden 
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zich daarmee aan de Cao SGO;
- Scenario 2: de veiligheidsregio’s maken conform het (unanieme) advies van de 

brandweerkamer een eigen cao en richten daartoe gezamenlijk een eigen 
werkgeversvereniging op. Bij de totstandkoming van deze cao wordt zoveel mogelijk 
getracht aansluiting te vinden bij de Cao gemeenten.

In het Veiligheidsberaad van 9 december 2019 is geconcludeerd dat besluitvorming over de 
voorgestelde scenario’s in het Veiligheidsberaad pas kan plaatsvinden wanneer de afzonderlijke 
veiligheidsregio’s (als werkgevers) zich terdege hebben kunnen beraden over de mogelijke 
varianten en de bijbehorende consequenties. Om die reden wordt dit voorstel aan het 
Algemeen Bestuur van VRZ voorgelegd. Het streven is om in het Veiligheidsberaad van 12 juni 
aanstaande tot een gedragen keuze te komen.

De Brandweerkamer (die namens de VNG over de brandweer specifieke arbeidsvoorwaarden 
onderhandelt met de vakbonden) heeft zich in de vergadering van 9 december 2019 
uitgesproken vóór de oprichting van een werkgeversorganisatie (scenario 2). Het Algemeen 
Bestuur wordt gevraagd om dit voorstel over te nemen. Het advies van de Brandweerkamer is 
in de brief van 30 januari 2020 uitgewerkt. Hierbij zijn beide scenario’s uiteengezet en wordt 
toegelicht waarom wordt geadviseerd om tot de oprichting van een landelijke 
werkgeversvereniging te komen (scenario 2). Daarbij wordt opgemerkt dat het van groot belang 
is dat alle veiligheidsregio’s akkoord gaan tot het instemmen met scenario 2. Hiermee kunnen 
dan landelijke afspraken worden gemaakt.

Hieronder worden de voor- en nadelen per scenario uiteengezet:

Belangrijkste 
voordelen

Belangrijkste nadelen Overige 
overwegingen

Scenario 1: lid 
worden van WSGO 

 Inrichting en 
structuur 
werkgevers-
vereniging is al 
aanwezig.

 Goede borging 
van volgen 
arbeids-
voorwaarden 
gemeentelijke 
sector.

 Verdere 
normalisering van 
arbeids-
voorwaarden van 
veiligheidsregio’s.

 Gelijktijdige 
inwerkingtreding van 
de WNRA en is 
uitstel/afstel van de 
WNRA uitgesloten.

 Impliceert dat de 
huidige vorm van ‘de 
vrijwilliger’ niet 
houdbaar is.

 Mogelijk eigen 
onderhandeling 
nodig (vgl. met 
huidige 
Brandweerkamer) 
t.b.v. de brandweer-
hoofdstukken, 
omdat reikwijdte van 
de CAO SGO moet 
worden aangepast.

 Alternatief is om 
naast het 
lidmaatschap WSGO 
een eigen 

In de huidige 
reikwijdte van 
de Cao SGO 
zitten de VR’en 
niet. Die 
reikwijdte moet 
dan tijdig 
worden 
aangepast. Lid 
worden van de 
WSGO is daarna 
mogelijk, maar 
het is niet 
aannemelijk dat 
de brandweer-
hoofdstukken – 
gezien de 
statuten van de 
WSGO – 
onderdeel 
worden van de 
Cao SGO.



Algemeen Bestuur
20-5-2020
09.30 – 11.30
Agendapunt: 5a

Pagina 3 van 4

werkgevers-
vereniging op te 
richten voor de 
brandweerhoofd-
stukken.

Scenario 2: oprichten 
eigen 
werkgeversvereniging

 Uitstel/afstel van 
de WNRA blijft 
mogelijk.

 Impliceert dat 
een afwijkende 
positie voor (een 
deel van) de 
vrijwilligers 
mogelijk blijft.

 Specifieke 
brandweer-
vraagstukken 
kunnen in 
landelijke kaders 
worden geregeld 
en doet recht aan 
de bijzondere 
doelgroep.

 Eigen regie op 
vaststellen 
eindresultaat.

 De besluitvorming, 
inrichting en op orde 
brengen vergt 
langere tijd, terwijl 
er vanaf 2021 er 
geen rechtspositie 
meer is.

 Risico op afwijken 
van cao 
gemeenten/BW door 
sterke positie van 
vakbonden. 

 Collectiviteit is van 
belang ten behoeve 
van een sterke 
positie richting 
vakbonden en 
landelijke 
eenduidigheid in 
arbeidsvoorwaarden.  

Voorwaarde is 
dat er een 
structurele 
bindende 
afspraak 
gemaakt wordt 
met beide 
partijen dat de 
cao 
gemeenten/BW 
gevolgd wordt 
(al dan niet 
vertaald in een 
rechtspositie), 
voor zover 
relevant. 

2. Wettelijk kader en of eerdere besluitvorming
Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking 
getreden. De WNRA heeft tot doel de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te 
stellen aan die van werknemers in de private sector.

De veiligheidsregio’s zijn tot 1-1-2021 van de WNRA uitgezonderd. Dit houdt in dat voor de 
veiligheidsregio’s de per 31-12-2019 bevroren CAR-UWO geldt (waarbij salarisontwikkelingen 
van cao gemeenten wel worden gevolgd). Hoewel politiek voorzien is in een uitstel met één jaar 
(tot 1 januari 2021) wordt de datum van inwerkingtreding voor de veiligheidsregio’s bij 
Koninklijk Besluit bepaald. Feitelijk is er dus vooralsnog sprake van uitstel voor onbepaalde 
duur. 
Voor het jaar 2020 heeft de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) aangegeven deze 
rechtspositie te blijven ondersteunen. Het is nog onbekend welke rechtspositie vanaf 2021 voor 
(personeel van) veiligheidsregio’s zal gelden. Overwogen kan worden om de VNG te vragen de 
CAR-UWO nog 1 jaar langer te willen onderhouden ten behoeve van het zorgvuldig oprichten 
van een werkgeversvereniging.

3. Financiën
Financiële consequenties 
(Incidenteel/structureel, 

Geen
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investering, exploitatielasten 
en kapitaallasten):
Dekking uit: Niet van toepassing

4. Consequenties
Operationele consequenties: Geen 

Consequenties voor 
gemeenten: 

Geen 

5. Communicatie
Belanghebbenden worden geïnformeerd over het besluit van het AB.

Adviezen
Ondernemingsraad (OR) De OR is geïnformeerd.

Veiligheidsdirectie (VD) Niet van toepassing

Adviescommissie Financiën 
(ACF)

De ACF is geïnformeerd.

Bestuurlijk Adviseursoverleg 
(BAO)

Geen opmerkingen
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