
 

Bijlage c - Schematische weergave scenario’s 

 

 Scenario 1 

De veiligheidsregio’s worden onderdeel van de Cao SGO 

(samenwerkende gemeentelijke organisaties), die de 

Cao Gemeenten geheel volgt, en passen hun specifieke 

brandweerarbeidsvoorwaarden in. Dit betreft vier 

hoofdstukken. 

Scenario 2 

De veiligheidsregio’s maken eigen collectieve 

arbeidsvoorwaarden. Dat kan in de vorm van een eigen 

Cao Veiligheidsregio’s (Cao VRS), maar zou in principe 

ook nog kunnen door het blijven volgen van de CAR-

UWO. 

 

Relatie met Wnra - Zodra de veiligheidsregio’s onderdeel zijn van de 

Cao SGO en bijgevolg lid zijn van de WSGO, zal de 

uitzondering van inwerkingtreding van de Wnra voor 

de veiligheidsregio’s moeten worden opgeheven. 

Onderdeel zijn van de Wnra is dan onherroepelijk.  

 

- Naarmate onderdeel worden van de Cao SGO en lid 

worden van de WSGO verder weg komt te liggen 

van het overbruggingsjaar (2020), is er meer 

noodzaak zeker te stellen dat de 

arbeidsvoorwaarden van de Cao SGO en de CAR-

UWO (waarvan nu is afgesproken dat hij voor het 

jaar 2020 de Cao SGO volgt) identiek blijven. 

Naarmate zij meer uiteenlopen zal de kans om te 

kunnen toetreden tot de Cao SGO zienderogen 

kleiner worden.  

- De keuze voor een eigen aparte regeling biedt de 

mogelijkheid om de arbeidsvoorwaarden buiten een 

cao om te regelen. Wij kunnen dan als gehele 

brandweerorganisatie in de huidige situatie blijven, 

namelijk uitgesteld voor overstap naar Wnra. Zeker 

voor vrijwillige brandweer is dit belangrijk aspect. 

 

- Als de veiligheidsregio’s zelfstandig opereren zouden 

zij dus de CAR-UWO (voorlopig) kunnen houden. 

Daarbij is het wel belangrijk dat zij in die CAR-UWO 

proberen de inhoudelijke elementen van de Cao 

Gemeenten te volgen (zie ook ‘positie bonden etc’). 

 

- Zodra er een Cao VRS er is, zal de uitzondering van 

de inwerkingtreding van de Wnra voor de 

veiligheidsregio’s (moeten) worden opgeheven.  

 



 

- Net als in scenario 1 is er een noodzaak om bij een 

langere overbruggingsduur dan alleen het jaar 2020 

de CAR-UWO te blijven onderhouden op basis van de 

voortschrijdende Cao Gemeenten. Maar anders dan in 

scenario 1 is er minder tempodruk en is het aan de 

veiligheidsregio’s een eigen tempo te kiezen, met 

eventueel de mogelijkheid om (alles afwegende) 

alsnog te willen pleiten voor een structurele 

uitzondering op de Wnra (hetgeen dan wel een 

wetswijziging vraagt). 

 

Arbeidsvoorwaarden-

vorming brandweer 

- Arbeidsvoorwaardenvorming brandweer (‘de vier 

hoofdstukken’) moet separaat gevoerd worden en 

worden ingepast in de Cao SGO. Veiligheidsregio’s 

willen structureel voorkomen dat (telkenmale) 

inpassing stuit op een bezwaar van de overige leden 

van de WSGO. 

 

- Arbeidsvoorwaardenvorming brandweer moet 

zelfstandig gevoerd worden en behoeft niet te worden 

ingepast, want eigen Cao VRS of CAR-UWO. 

Condities en 

randvoorwaarden 

- Veiligheidsregio’s moeten tot de Cao SGO 

toegelaten worden (reikwijdte) en moeten worden 

toegestaan brandweerarbeidsvoorwaarden in de Cao 

SGO onder te brengen. Hierbij speelt mee dat de 

WSGO statutair geen kamers kent, alleen eventuele 

commissies. Bovendien betekent dit feitelijk dat het 

bestuur van de WSGO formeel over de 

brandweerhoofdstukken gaat. Dat spoort niet met het 

uitgangspunt dat de cao-onderhandelingen van 

- Binnen de Cao VRS of CAR-UWO willen de 

veiligheidsregio’s de Cao Gemeenten geheel volgen. 

Daarnaast is er binnen de Cao VRS of CAR-UWO een 

deel dat specifiek over de 

brandweerarbeidsvoorwaarden gaat. 

 

- Zolang de veiligheidsregio’s nog geen Cao VRS 

hebben zullen zij na 2020 zelfstandig de CAR-UWO 

moeten onderhouden (zie ook ‘relatie met Wnra’). 



 

gemeenten en WSGO in één proces moeten 

plaatsvinden. 

 

- Zolang de veiligheidsregio’s nog geen onderdeel zijn 

van de Cao SGO zullen zij na 2020 zelfstandig de 

CAR-UWO moeten onderhouden (zie ook ‘relatie 

met Wnra’). 

 

 

Positie bonden en 

onderhandelings-

afhankelijkheid 

- Bonden moeten instemmen met de facto continueren 

soortgelijke werkwijze als huidige werkwijze met het 

LOBA en zullen zekerheid moeten geven aan de 

overige deelnemers van de Cao SGO dat de 

reguliere arbeidsvoorwaardenvorming in de Cao 

SGO op geen enkele manier 

onderhandelingsafhankelijk is van de 

arbeidsvoorwaardenvorming voor de brandweer. 

 

- Bonden moeten structureel(!) instemmen met bindend 

volgen Cao Gemeenten binnen de Cao VRS/CAR 

UWO  om zeker te stellen dat reguliere 

arbeidsvoorwaardenvorming en 

brandweerarbeidsvoorwaardenvorming ontkoppeld 

kunnen worden gevoerd en onderhandeld. Er mag 

geen wederzijdse onderhandelingsafhankelijkheid zijn. 

 

Werkgeversvereniging - Veiligheidsregio’s worden, mits toegelaten, lid van de 

WSGO. Daarnaast is er ten behoeve van het 

collectief vormen van de 

brandweerarbeidsvoorwaarden een voortzetting á la 

het model van de Brandweerkamer nodig. Dat kan 

ook een eigen collectieve werkgeversvereniging zijn, 

los van de WSGO (er is wat betreft de WSGO geen 

ruimte voor een vereniging in een vereniging). 

 

- Veiligheidsregio’s richten een eigen collectieve 

werkgeversvereniging op: de WVRS (werktitel). 



 

Deskundigheid en 

onderhandelings-

organisatie  

- Veiligheidsregio’s zullen deskundigheid en 

onderhandelingsorganisatie op 

brandweerarbeidsvoorwaarden zelf moeten 

inbrengen en organiseren. Net zoals dit nu gebeurt, 

waarbij de veiligheidsregio’s mensen ‘in kind’ 

inbrengen en zij inkopen bij de VNG, zodat we een 

combinatie hebben van specifieke 

brandweervraagstukken en algemene 

arbeidsvoorwaarden. 

 

- Eigen werkgeversvereniging zal zelf deskundig en 

onderhandelingsvaardig op 

brandweerarbeidsvoorwaarden moeten zijn. Net zoals 

dit nu gebeurt, waarbij de veiligheidsregio’s mensen ‘in 

kind’ inbrengen en zij inkopen bij de VNG, zodat we 

een combinatie hebben van specifieke 

brandweervraagstukken en algemene 

arbeidsvoorwaarden. 

 

Gevolgen voor 

medewerkers die geen 

brandweerfunctie 

hebben 

- Alle medewerkers van de veiligheidsregio op wie 

geen (specifieke) brandweerarbeidsvoorwaarden van 

toepassing zijn (met uitzondering van het 

ambulancepersoneel, zij volgen reeds een eigen 

cao) volgen de reguliere arbeidsvoorwaarden van de 

Cao SGO. 

 

- Alle medewerkers van de veiligheidsregio op wie geen 

(specifieke) brandweerarbeidsvoorwaarden van 

toepassing zijn (met uitzondering van het 

ambulancepersoneel, zij volgen reeds een eigen cao) 

volgen de reguliere arbeidsvoorwaarden van de Cao 

Gemeenten, op voorwaarde dat er met de bonden een 

structurele en bindende afspraak is dat de Cao 

VRS/CAR-UWO de arbeidsvoorwaarden van de Cao 

Gemeenten volgt. 

 

Kwetsbaarheid - De leden van de WSGO zullen het ‘collectieve’ 

lidmaatschap (25 maal 1) van de veiligheidsregio’s 

niet toestaan indien zij het risico van 

onderhandelingsdruk en vergroting van de reikwijdte 

van de cao te groot vinden. Door weigeren toegang 

wordt kwetsbaarheid voor leden WSGO geheel 

gemitigeerd. 

- Indien er met de bonden geen structurele afspraken 

kunnen worden gemaakt over het feit dat de Cao VRS 

voor wat betreft de niet-brandweerarbeidsvoorwaarden 

altijd de Cao SGO zal volgen, is dit scenario 

kwetsbaar. Dan immers, is er sprake van structurele 

onderhandelingsafhankelijkheid van twee 



 

 

- Indien veiligheidsregio’s wel wordt toegestaan lid te 

worden (scenario 1) kunnen 

onderhandelingsresultaten voor de 

brandweerarbeidsvoorwaarden door de overige 

leden van de WSGO worden verworpen (immers in 

ledenaantal in de meerderheid), tenzij daarover 

structurele (statutaire) afspraken zijn gemaakt met 

de overige leden. Zonder deze strikte afspraken is 

het derhalve voor veiligheidsregio’s kwetsbaar. 

 

- Een enkele veiligheidsregio zou lid van de WSGO 

kunnen worden, maar treedt dan uit het collectief van 

veiligheidsregio’s en zal geen specifieke 

brandweerarbeidsvoorwaarden kunnen voeren. 

 

arbeidsvoorwaarden-componenten binnen één Cao 

VRS. 

 

- Overigens doet een dergelijke situatie zich ook voor 

als de veiligheidsregio’s alsnog buiten de WNRA 

zouden blijven. 

 

Aansluiten bij 

arbeidsvoorwaarden 

gemeenten, zoveel 

mogelijk verlengd 

lokaal bestuur 

 

- Dit is verzekerd, met dien verstande dat voor de 

brandweer specifiek arbeidsvoorwaarden gelden (net 

als nu het geval is). 

 

- Dit is verzekerd mits daarover met de bonden 

structurele en bindende afspraken zijn gemaakt. 

 

Organisatievorm - De WSGO kan, zo zij dit wil (!), de paraplu zijn voor 

de arbeidsvoorwaardendeskundigheid en 

onderhandelingsorganisatie van en voor de 

veiligheidsregio’s. Dat kan in een zware variant 

(insourcing) of een lichte variant (outsourcing naar 

- Het Veiligheidsberaad  zal de paraplu zijn voor de 

eigen WVRS. De 25 veiligheidsregio’s kunnen 

eventueel via het Veiligheidsberaad  de organisatie 

van de ondersteuning uitbesteden aan een derde 

partij. 



 

veiligheidsregio’s zelf), of een combinatie daarvan (à 

la de huidige Brandweerkamer). 

 

 

Kosten voor personele 

inzet, opbouwen van 

deskundigheid en 

doen van onderzoeken 

- Veiligheidsregio’s zullen het lidmaatschap van de 

WSGO moeten gaan betalen en daarenboven hun 

eigen deskundigheid en 

onderhandelingsondersteuning moeten bekostigen.  

 

- Veiligheidsregio’s moeten het lidmaatschap van hun 

eigen WVRS moeten gaan betalen, gelijk aan de 

kosten voor (ondersteuning van ) hun eigen 

deskundigheid en onderhandelingsondersteuning. 

 

 


