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Aan : Algemeen Bestuur Datum : 29 januari 2020 Bijlage : 1 

Steller : K. Boot Onderwerp : Brandweervrijwilligers en Europees deeltijdbesluit 

 

Algemene toelichting 

 

In 2018 en begin 2019 hebben advocatenkantoor Pels Rijcken en professor Verburg van de 

Radboud Universiteit op verzoek van de Brandweerkamer van het College voor Arbeidszaken van 

de VNG, het Veiligheidsberaad en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

en van Justitie en Veiligheid de huidige rechtspositie voor Nederlandse brandweervrijwilligers in 

verhouding tot de Europese deeltijdrichtlijn en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie 

onderzocht. Pels Rijcken en Verburg kwamen tot de conclusie dat de rechtspositie van brandweer-

vrijwilligers in strijd is met de Europese deeltijdrichtlijn. Professor Verburg concludeert hierbij: 

a. Dat hij geen mogelijkheden ziet om binnen het bestaande juridische kader de huidige inrichting 

en werkwijze ten aanzien van vrijwilligheid bij de brandweer in Nederland te behouden. 

b. Dat hij geen mogelijkheden ziet om door middel van een objectieve rechtvaardiging af te wijken 

van de Europese deeltijdrichtlijn. 

c. Om recht te doen aan de conclusies ad a en b moeten de mogelijkheden worden uitgewerkt 

om vrijwilligheid zodanig te differentiëren en vorm te geven, dat een nieuwe organisatorische 

constellatie voor de brandweer wordt doorgevoerd met nieuwe vormen van vrijwilligheid,  

waarin niet alleen de contractuele verhoudingen, maar ook de aard van het werk, opleidings-

vereisten en arbeidsomstandigheden van brandweervrijwilligers en beroepsbrandweermede-

werkers worden onderscheiden. 

 

Op initiatief van het Veiligheidsberaad zal nog in Europees verband een poging worden 

ondernomen om de deeltijdrichtlijn niet van toepassing te verklaren op brandweervrijwilligers. Dit is 

echter een traject dat internationale afstemming noodzakelijk maakt, tijd vergt en vooralsnog niet 

kansrijk lijkt. Daarmee resteren het realiseren van gelijkwaardigheid van rechtspositie voor 

beroepskrachten en brandweervrijwilligers (wat veel extra geld kan gaan kosten en waarbij tevens 

de vraag moet worden beantwoord wie de rekening gaat betalen: rijk of gemeenten) of het 

aanbrengen van een vergaande differentiatie tussen brandweervrijwilligers en beroepskrachten. 

 

Naar aanleiding van het onderzoek van professor Verburg hebben het Veiligheidsberaad in 

overleg en met betrokkenheid van de Brandweerkamer en de minister van Justitie en Veiligheid op 

14 juni 2019 gekozen voor het onderzoeken van vergaande differentiatie tussen brandweer-

vrijwilligers en beroepskrachten. De “Denktank differentiatie brandweertaken” is daartoe de 

opdracht gegeven te onderzoeken hoe de brandweerorganisatie opnieuw kan worden vorm-

gegeven, zodanig dat brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden 

van beroepskrachten en het resultaat daarvan te agenderen voor de vergadering van het 

Veiligheidsberaad op 9 december 2019. Tegelijkertijd werd de “Bestuurlijke commissie toekomst 

brandweer” ingesteld.  

 

In de vergadering op 9 december 2019 in aanwezigheid van de minister van Justitie en Veiligheid 

heeft het Veiligheidsberaad zich op basis van bijgaand voorstel (Bijlage 1) beraden over het door 

de denktank opgeleverde voorstel “Een toekomstbestendige brandweer: een zaak van vrijwilligers 

en beroeps” waarin de contouren van een brandweerorganisatie op basis van taakdifferentiatie 

tussen beroepsmedewerkers en vrijwilligers worden aangegeven. (zie bijlage 1.A bij het voorstel)  

 

Het voorstel is op de volgende uitgangspunten (leidende principes) gebaseerd: 
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Behoud van vrijwilligheid, toekomstbestendig stelsel, juridisch houdbaar, gelijkwaardige 

brandweerzorg, veiligheid van het brandweerpersoneel en praktisch uitvoerbaar (organiseerbaar) 

en betaalbaar. 

 

Om te komen tot een fundamenteel onderscheid tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers zijn 

drie bouwstenen uitgewerkt: 

1. Verplichte beschikbaarheid van beroepsmedewerkers, aan vrijwilligers kan geen verplichting 

worden opgelegd beschikbaar te zijn of een taak uit te voeren. 

2. Werkinhoud en volume: Beroepsmedewerkers voeren naast basisbrandweertaken ook 

specialistische, specialistisch-plustaken en aanvullende taken uit, Brandweervrijwilligers 

voeren basisbrandweertaken en (per vrijwilliger) één specialistische taak uit. 

3. Opleidingen: beroepsmedewerkers volgen vanwege hun zwaardere takenpakket een 

zwaardere opleiding, meer training en oefening dan brandweervrijwilligers met een beperkter 

takenpakket. 

 

De denktank “Differentiatie brandweertaken” onder voorzitterschap van Wouter Kolff, portefeuille-

houder Brandweer Veiligheidsberaad en voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid) komt op 

basis van de denkrichting taakdifferentiatie tot het volgende ordeningsprincipe: 

 Basisbrandweertaken 

 Specialistische taken 

 Specialistische-plustaken 

 Aanvullende taken.  

 

In bijlage 1.A bij het voorstel zijn deze taken voor de deeltaken brandbestrijding, hulpverlening, 

incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen nader uitgewerkt. De optelsom van de 

verschillen qua werkinhoud, werkvolume, beschikbaarheid en vakbekwaamheidsvereisten 

(opleidingsvereisten) leidt tot een voldoende juridisch onderscheid tussen beroepsmedewerkers 

en vrijwilligers.  

 

Deze uitwerking is theoretisch en op hoofdlijnen op uitvoerbaarheid getoetst door de Veiligheids-

regio’s Haaglanden, Twente, Zeeland en Zuid-Holland-Zuid, wat de implementatie voor de betref-

fende veiligheidsregio kan betekenen en wat de mogelijke consequenties zijn. De bevindingen van 

deze toetsen zijn opgenomen in (bijlage 1.B) bij het voorstel. De uitgevoerde toetsen leiden tot de 

volgende aanbevelingen: 

1. Kom in breed verband met vertegenwoordigers vanuit de veiligheidsregio’s en de 

vakorganisaties tot een goede invulling van de takenmatrix. 

2. Besteed aandacht aan het vraagstuk van opschaling en slagkracht. 

3. Maak de consequenties van de denkrichting voor alle 25 veiligheidsregio’s inzichtelijk. 

 

Vervolgproces 

Op 9 december 2019 is in het overleg tussen het Veiligheidsberaad en de minister van J&V de 

bestuurlijke koers behandeld: Hoe geven we invulling aan de taakdifferentiatie tussen beroeps- en 

vrijwillige brandweermedewerkers zoals voorgesteld door de denktank “Differentiatie brandweer-

taken”. Door de leden van het Veiligheidsberaad is benadrukt om zorgvuldigheid van het proces, 

het betrekken van alle betrokkenen en het deugdelijk onderzoeken van de consequenties van de 

voorstellen te laten prevaleren boven de tijdsdruk om tot besluitvorming te komen.  

 

In de brief met bijlage van 12 december 2019 aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s 

(bijlagen 2. + 2A.) van de voorzitter van het Veiligheidsberaad wordt toegelicht welke stappen in 

de komende maanden zullen worden gezet: 

 Het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid streven naar een stelsel 

inclusief vrijwilligheid dat in alle veiligheidsregio’s kan worden gehanteerd en zoveel mogelijk 

kan worden afgestemd op de behoeften van de betreffende veiligheidsregio. 

 De consequenties van de bestuurlijke koers zullen inzichtelijk worden gemaakt voor alle 

veiligheidsregio’s.  
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 Met alle betrokken partners waaronder de vrijwilligers zelf zullen gesprekken worden gevoerd. 

 Voor de zomer van 2020 zal over de resultaten hiervan in het Veiligheidsberaad worden 

gesproken. 

 

Presentatie en gedachtewisseling op 29 januari 2020 

 

Tijdens uw vergadering op 29 januari 2020 zullen de voorstellen worden toegelicht. De secretaris 

van de landelijke denktank, Roderik Kouwenhoven, zal daartoe een presentatie verzorgen. 

Manager Brandweerzorg Brabant-Noord, Caspar Pors, zal mede vanuit het perspectief van 

Brandweer Brabant-Noord een toelichting geven. Uiteraard zal er gelegenheid zijn voor het stellen 

van vragen en wisselen van gedachten en opvattingen.    

 

Bijlage(s) 

 
1. Voorstel taakdifferentiatie brandweer Veiligheidsberaad 9 december 2019. 
1.A Bijlage A: Een toekomstbestendige brandweer: een zaak van vrijwilligers en beroeps. 
1.B Bijlage B: Hoofdpunten uit toets in vier veiligheidsregio’s.  
2. Brief d.d. 12 december 2019 Voorzitter Veiligheidsberaad aan voorzitter veiligheidsregio’s inzake 

taakdifferentiatie brandweer. 
2.A Presentatie taakdifferentiatie brandweer 9 december 2019.  
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Onderwerp: Taakdifferentiatie brandweer 

 

Aanleiding 

Het Veiligheidsberaad1 en de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) hebben besloten om 

gezamenlijk de mogelijkheden in beeld te brengen om brandweervrijwilligers en 

beroepskrachten zo te differentiëren en vorm te geven dat geen sprake is van spanning met de 

vigerende regelgeving. Hiertoe is een denktank opgericht die bestaat uit diverse betrokkenen uit 

het werkveld, vertegenwoordigers van het ministerie van JenV en (ambtelijk) 

vertegenwoordigers van de Brandweerkamer. De portefeuillehouder Brandweer van het 

Veiligheidsberaad treedt als voorzitter van de denktank op. 

 

In het gezamenlijke overleg tussen het Veiligheidsberaad en de minister van JenV op 9 

december 2019 wordt de oplossingsrichting (bijlage a) gepresenteerd, zodat de bestuurlijke 

koers kan worden bepaald en besluitvorming over het vervolgtraject kan plaatsvinden.  

Achtergrond 

Onderzoeken 

Op 14 juni jl. is aan de denktank differentiatie brandweertaken de volgende opdracht 

meegegeven: “Onderzoek hoe de brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te 

onderscheiden van de beroepskrachten (zodat wordt voldaan aan de normen uit Europese en 

internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie) en breng in kaart 

welke mogelijke consequenties dit voor de brandweerorganisatie heeft.” 

 

 

 

 
1 In overleg met en betrokkenheid van de Brandweerkamer. 

Voorstel 

Het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid worden gevraagd: 

> In te stemmen met de invulling van de taakdifferentiatie voor de brandweer op basis van 

het ordeningsprincipe van basistaken, specialistische taken, specialistische-plus taken 

en aanvullende taken, zoals uitgewerkt voorliggende uitwerking (bijlage a); 

> Aan de huidige denktank de vervolgopdracht te geven om:  

 te komen tot een definitieve invulling van de takenmatrix (die staat beschreven in 

bijlage a);  

 de organisatorische, juridische, en financiële consequenties van deze bestuurlijke 

koers per veiligheidsregio alsmede de gevolgen voor brandweeropleidingen nader 

uit te werken en de resultaten hiervan voor te leggen in het overleg tussen het 

Veiligheidsberaad en de minister van JenV op 16 maart 2020, waarna een definitief 

besluit kan worden genomen inzake de toekomstige invulling van brandweertaken; 

 een voorstel te doen voor het implementatietraject, inclusief een routeboek om 

hiertoe te komen. 

kboot
Getypte tekst
AGP 2 ABVRBN 20200129,Bijlage 1



  
 

2/5 

 

Centraal stond de vraag hoe kwalitatieve brandweerzorg kan worden geleverd, zodanig dat de 

vrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten, ten 

aanzien van de aard van het werk, de opleidingsvereisten en hoe dat vorm kan krijgen. 
 

Leidende principes 

Bij de uitwerking van de opdracht zijn de volgende leidende principes als uitgangspunten 

gehanteerd:   

 Behoud van vrijwilligheid: Bij de uitwerking geldt het uitgangspunt dat er ruimte moet zijn 

voor vrijwilligheid. Vrijwilligheid als onderdeel van het stelsel (en dus de oplossing) staat 

niet ter discussie. 

 Toekomstbestendig stelsel: De uitwerking dient een oplossing te bieden voor de 

verschillende ontwikkelingen/vraagstukken die nu en in de toekomst op de 

brandweer/veiligheidsregio’s afkomen, zoals vraagstukken rondom vrijwilligheid en de 

verbreding van het takenpakket, voor zover die nu kunnen worden voorzien. 

 Juridisch houdbaar: de scenario’s dienen een oplossing te bieden die in lijn is met nationale 

en internationale wet- en regelgeving en jurisprudentie t.a.v. de Deeltijdrichtlijn en het 

gelijkheidsbeginsel2, wat onverlet laat dat er ruimte moet zijn om onderbouwd met 

voorstellen te komen om aan de Wet veiligheidsregio’s gelieerde regelgeving aan te 

passen.  

 Gelijkwaardige brandweerzorg: Om ruimte te bieden voor taakdifferentiatie is de denktank 

van mening dat de beweging moet worden gemaakt van gelijke naar gelijkwaardige 

brandweerzorg. Dit houdt in dat meer wordt uitgegaan van ‘gebiedsgerichte 

brandweerzorg’, waarbij de brandweerzorg kan verschillen (differentiëren) naar 

risicogebied. De burger mag een gelijke manier van veiligheid verwachten maar de wijze 

waarop dat wordt gerealiseerd, kan en mag per gebied verschillen. De brandweerzorg mag 

daarmee verschillend zijn. Dit past echter niet in het huidige wettelijk kader en vraagt om 

het vormgeven van een nieuw type toetsingskader waarbij minder op harde normen wordt 

getoetst, maar meer op de outcome. 

 Veiligheid van het brandweerpersoneel: Voor de denktank is de veiligheid van 

brandweerpersoneel een randvoorwaarde bij iedere vorm van uitwerking. Een harde 

voorwaarde is dat brandweermedewerkers hun werk veilig moeten kunnen uitvoeren. 

 Praktisch uitvoerbaar (organiseerbaar) en betaalbaar: Bij de uitwerking geldt dat deze wel in 

de praktijk organiseerbaar en uitvoerbaar dient te zijn. Daarnaast geldt dat de scenario’s 

betaalbaar dienen te zijn. 

 

Bouwstenen  
Om te komen tot een fundamenteel onderscheid tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers 

zijn drie bouwstenen uitgewerkt, te weten: 

1. Verplichte beschikbaarheid: beroepsmedewerkers hebben een verplichte beschikbaarheid, 

terwijl vrijwilligers nooit een verplichting hebben om een taak uit te voeren of beschikbaar te 

zijn. 

 

 

 
2 Onder leiding van dhr. Verburg heeft toetsing plaatsgevonden van de aangedragen oplossing aan de juridische 

kaders ten aanzien van de Deeltijdrichtlijn en het gelijkheidsbeginsel. 
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2. Werkinhoud en volume: beroepsmedewerkers voeren naast basisbrandweertaken ook 

specialistische taken uit. Tevens voeren beroepsmedewerkers meer taken uit dan de 

vrijwilligers, door uitbreiding van het takenpakket met nieuwe taken. 

3. Opleiding: beroepsmedewerkers volgen een zwaardere opleiding met een langere 

opleidingsduur dan de vrijwilligers. 

 

Model en uitwerking 

In het overleg tussen het Veiligheidsberaad en de minister van JenV op 24 september jl. is een 

conceptueel model gepresenteerd, waarlangs taakdifferentiatie toegepast kon worden. Via een 

tussenstap van drie scenario’s is gekomen tot één denkrichting, namelijk taakdifferentiatie op 

basis van het ordeningsprincipe van: 

 Basistaken 

 Specialistische taken 

 Specialistische-plus taken 

 Aanvullende taken 

Deze taken worden per deeltaak van de brandweer, te weten brandbestrijding, hulpverlening, 

incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen, nader uitgewerkt (bijlage a). 

 

De optelsom van al deze verschillen (in werkinhoud, in werkvolume, in beschikbaarheid en in 

opleidingsvereisten) leidt tot een voldoende juridisch verschil tussen brandweervrijwilligers en 

beroepsmedewerkers.  

 

Toets 

De uitwerking is getoetst in vier veiligheidsregio’s. Het doel van deze theoretische toets was om 

te onderzoeken in hoeverre de voorgestelde denkrichting uitvoerbaar is in de veiligheidsregio, 

wat de implementatie van de denkrichting kan betekenen voor de betreffende regio en wat voor 

zover mogelijke consequenties zijn. De bevindingen en hoofdpunten van deze toetsen zijn 

opgenomen in bijlage b. Op basis van de toetsen worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

1. Kom in breed verband met vertegenwoordigers vanuit de veiligheidsregio’s en de 

vakorganisaties tot een goede invulling van de takenmatrix; 

2. Besteed aandacht aan het vraagstuk van opschaling en slagkracht; 

3. Maak de consequenties van de denkrichting voor alle 25 regio’s inzichtelijk. 

Vervolgproces 

In het overleg tussen het Veiligheidsberaad en de minister van JenV op 9 december wordt de 

bestuurlijke koers behandeld, namelijk het invulling geven van de taakdifferentiatie via het 

ordeningsprincipe zoals in de uitwerking verder is verwoord. Verder wordt voorgesteld om de 

denktank de vervolgopdrachten te geven om (a) te komen tot een definitieve invulling van de 

takenmatrix, (b) de organisatorische, juridische, en financiële consequenties van deze 

bestuurlijke koers per veiligheidsregio nader uit te werken en (c) te komen met een voorstel 

voor het implementatietraject inclusief routeboek. Tevens dient inzichtelijk gemaakt te worden 

welke gevolgen dit heeft voor de brandweeropleidingen.  

De resultaten hiervan dienen voor het volgende overleg tussen het Veiligheidsberaad en de 

minister van JenV (16 maart 2020) voorgelegd te worden, zodat een definitief besluit kan 

worden genomen inzake de toekomstige invulling van brandweertaken. 
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Na bestuurlijke besluitvorming op 9 december zal in de periode erna overleg plaatsvinden met 

de betrokken vakorganisaties. Zo is op 16 december a.s. een (eerste) overleg tussen een 

afvaardiging van de denktank met de vakorganisaties gepland.  

 

Belangrijk is om een goede balans te houden tussen afstemming werkgevers en 

stelselverantwoordelijk minister enerzijds, samenkomend in overleg op 9 december, en 

aansluitend het informeren en anderszins betrekken van vakorganisaties. Hiervoor is 

permanente aandacht, zodat op de geëigende momenten bonden worden betrokken.  

Advies en besluitvorming 

Historie  

Gremium Datum Inhoud besluit 

Voorzitter 
Brandweerkamer en 
ministers BZK en JenV 

10-01-2018 Conclusie dat sprake is van gezamenlijk probleem 
t.a.v. juridische positie brandweervrijwilligers. Optie 
besproken van uitstel Wnra voor personeel 
veiligheidsregio’s. 

Brandweerkamer en 
ministeries BZK en 
JenV 

Maart 2018 Opdracht voor onderzoek rechtspositie 
brandweervrijwilligers van Brandweerkamer, ministerie 
BZK en ministerie JenV aan Pels Rijcken. In november 
wordt dit opgeleverd.  

Veiligheidsberaad 14-12-2018 Presentatie oplossingsrichtingen door voorzitter 
Brandweerkamer in het Veiligheidsberaad. Daarbij is 
geconcludeerd dat de uitgezette lijn wordt gesteund 
door het Veiligheidsberaad. 

BAC Brandweer 04-02-2019 Presentatie proces en onderzoeksresultaten door de 
heer Depla. 

Veiligheidsberaad en 
minister JenV 

Maart 2019 Opdracht voor aanvullend onderzoek om te kunnen 
bepalen wat de juridische mogelijkheden tot behoud 
van de huidige vormen van vrijwilligheid zijn.  

Veiligheidsberaad 14-06-2019 Bespreking resultaten onderzoek van dhr. Verburg en 
opdracht voor vervolgonderzoek hoe 
brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel 
zijn te onderscheiden van de beroepskrachten en in de 
instelling van de bestuurlijke commissie toekomst 
brandweer. 

Overleg 
Veiligheidsberaad – 
minister van JenV 

24-09-2019 Bespreken stand van zaken en eerste 
oplossingsrichtingen.  

BAC Brandweer 14-11-2019 Bespreken stand van zaken. 

Overleg 
Veiligheidsberaad – 
minister van JenV 

09-12-2019 Besluitvorming bestuurlijke koers inzake 
taakdifferentiatie en opdracht voor het uitwerken van 
de consequenties.  
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Vervolg  

Gremium Datum Inhoud besluit 

BAC Brandweer 5-03-2020 Adviseren over de (definitieve) besluitvorming en het 
vervolgtraject.  

Overleg 
Veiligheidsberaad – 
minister van JenV 

16-03-2020 Definitieve besluitvorming inclusief 
implementatietraject.  

Communicatie  

De landelijke woordvoering over het onderzoek loopt, vanwege het bestuurlijke karakter en het 

vervolgproces, in ieder geval tot en met de besluitvorming op 16 maart 2020 via de 

portefeuillehouder Brandweer van het Veiligheidsberaad. Bij iedere vervolgstap in de periode tot 

16 maart 2020 ontvangen de veiligheidsregio’s (RBC, RDVR en woordvoerders) een 

woordvoeringslijn. 

 

Op de website www.veiligheidsberaad.nl wordt direct na de vergadering een nieuwsbericht 

gepubliceerd, waarin de besluitvorming, de bestuurlijke koers en het vervolgproces wordt 

toegelicht.  

Bijlagen 

a) Notitie ‘Een toekomstbestendige brandweer: een zaak van vrijwilligers en beroeps’ 

b) Notitie ‘Hoofdpunten uit toets in vier veiligheidsregio’s’ 

 

http://www.veiligheidsberaad.nl/
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1. Aanleiding en opdracht 

 

Rapport Pels Rijcken 

Pels Rijcken heeft in 2018, in opdracht van de Brandweerkamer en de ministeries van BZK 

en JenV onderzocht in hoeverre er elementen in de rechtspositie van de brandweer-

vrijwilligers strijdig zijn met normen van EU-richtlijnen, EU-verordeningen en voor Nederland 

geldende verdragen. Eind 2018 heeft Pels Rijcken het onderzoeksrapport opgeleverd. Hierin 

wordt kort samengevat geconcludeerd dat er op dit moment een reëel risico bestaat dat 

elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met de normen uit 

Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese hof van Justitie. 

Op grond van deze conclusie bestaat er een wezenlijk risico dat brandweervrijwilligers 

moeten worden aangemerkt als deeltijdwerkers. 

 

Rapport Verburg 

In maart 2019 hebben de minister van JenV en het Veiligheidsberaad ingestemd met een 

gezamenlijke opdracht voor vervolgonderzoek naar de rechtspositie van brandweer-

vrijwilligers. Zij hebben gezamenlijk opdracht gegeven aan prof. mr. L.G. Verburg 

(hoogleraar arbeidsrecht Radbouduniversiteit) voor aanvullend onderzoek om te kunnen 

bepalen wat de juridische mogelijkheden tot behoud van de huidige vormen van vrijwilligheid 

zijn.  

 

Samengevat stelt dhr. Verburg geen mogelijkheid te zien om binnen het bestaande 

juridische kader de huidige inrichting en werkwijze ten aanzien van vrijwilligheid bij de 

brandweer te behouden en ook geen mogelijkheid te zien om af te wijken van de 

Deeltijdrichtlijn middels een objectieve rechtvaardiging. Op basis van zijn onderzoek stelt 

dhr. Verburg verder dat er twee wegen denkbaar zijn om te komen tot een 

oplossingsrichting, te weten: 

1. gelijkwaardigheid in bezoldiging toepassen; 

2. differentiatie tussen groepen brandweermensen.  
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Behoud van hybride brandweerstelsel 

Het Veiligheidsberaad en de minister van JenV – maar bijvoorbeeld ook de Tweede Kamer – 

hechten veel belang aan het huidige hybride brandweerstelsel met zowel de inzet van 

vrijwilligers als beroepsmedewerkers, vanuit het belang van maatschappelijke (lokale) 

verankering van de brandweerzorg. Het Veiligheidsberaad en de minister van JenV willen dit 

hybride stelsel met vrijwilligheid ook in de toekomst behouden. Daarmee lijkt de eerste optie 

van gelijkwaardige bezoldiging geen haalbare route, omdat daarmee het hybride stelsel 

teveel onder spanning komt te staan. 

 

Oprichting Denktank met opdracht tot uitwerking denkrichting 

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport van Pels Rijcken en een vervolgrapport van prof. 

mr. L.G. Verburg is op 14 juni jl. besloten door het Veiligheidsberaad en minister van JenV 

om de mogelijkheden in beeld te brengen om de brandweervrijwilliger en de beroepskracht 

zo te differentiëren en vorm te geven dat geen sprake is van spanning met de vigerende 

regelgeving. Hiertoe is een denktank opgericht (zie bijlage II voor samenstelling) waaraan de 

volgende opdracht is gegeven: 

Onderzoek samen (Veiligheidsberaad, Brandweerkamer en ministerie van JenV) hoe de 

brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van de 

beroepskrachten (zodat wordt voldaan aan de normen uit Europese en internationale 

regelgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie) en breng in kaart 

welke mogelijke consequenties dit voor de brandweerorganisatie heeft. 

 

 

2. Uitgangspunten en model bij uitwerking denkrichting 

 

Voor de denktank zijn de volgende uitgangspunten van belang geweest bij het uitwerken van 

de denkrichting (voor uitwerking, zie bijlage I): 

 Behoud van vrijwilligheid; 

 Toekomstbestendig stelsel; 

 Juridisch houdbaar; 

 Gelijkwaardige brandweerzorg; 

 Veiligheid van het brandweerpersoneel; 

 Praktisch uitvoerbaar (organiseerbaar) en betaalbaar. 

 

De denktank is bij de uitwerking van de denkrichting om te komen tot (taak)differentiatie 

uitgegaan van een conceptueel model waarin de y-as bestaat uit huidige versus nieuwe 

taken en de x-as uit ‘koude’ en ‘warme’ taken. Dat leidt tot een kwadrant van 

brandweertaken (zie voor gedetailleerdere uitwerking van het conceptuele model bijlage I). 
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Figuur 1 – Kwadrant van brandweertaken 

 

De denktank is vanuit dit conceptuele model gaan redeneren hoe gekomen kan worden tot 

differentiatie in taken tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers. Via een tussenstap van 

drie scenario’s (voor een toelichting op de drie scenario’s, zie bijlage I) is gekomen tot een 

gecombineerd scenario (denkrichting). Uitgangspunt daarbij is dat de denktank heeft 

toegewerkt naar een robuust verhaal waarbij een werkbaar en fundamenteel onderscheid 

kan worden gemaakt tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers. De optelsom van al die 

verschillen (in werkinhoud, in werkvolume, in beschikbaarheid en in opleidingsvereisten) 

moet leiden tot een voldoende juridisch verschil voor de Deeltijdrichtlijn. 

 

 

3. Bouwstenen van denkrichting 

 

Hieronder worden de bouwstenen van de denkrichting uitgewerkt om te komen tot een 

fundamenteel onderscheid tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers. 

 

Verplicht en niet verplicht als cruciaal onderscheid 

Een cruciaal onderscheid tussen de vrijwilliger en de beroepsmedewerker in deze is, dat het 

voor de vrijwilliger allemaal op basis van vrijwilligheid is. De vrijwilliger mag bepaalde taken 

uitvoeren, maar moet dit niet. De vrijwilliger kan niet worden verplicht om de taken uit te 

voeren; hij mag ‘nee’ zeggen tegen een taak en ‘nee’ zeggen tegen de beschikbaarheid op 

een bepaald moment. De vrijwilliger heeft geen opkomstplicht. Allerlei vormen van 

kazernering en consignering van vrijwilligers zijn daarbij niet passend. Voor de 

beroepsmedewerker geldt dat deze de taken moet uitvoeren (verplichting) en daarbij kan 

ook verplichte kazernering of opkomstplicht bij pikettering passen. 

 

Repressieve taken: onderscheid basis, specialistisch, specialistisch-plus en aanvullend 

Voor de repressieve brandweertaken wordt een onderscheid gemaakt tussen basistaken, 

specialistische en specialistisch-plus taken. Zowel vrijwilligers als beroepsmedewerkers 

voeren de volledige repressieve basistaken uit. Het onderscheidende is dat 

beroepsmedewerkers naast de basisbrandweertaken ook de specialistische taken uitvoeren. 

Beroepsmedewerkers zijn in ieder geval opgeleid om alle specialistische taken uit te voeren. 

Vrijwilligers hebben de mogelijkheid om zich op één taak te specialiseren, wanneer dat nodig 

is vanuit de risico’s in een bepaald (risico)gebied.  
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De specialistisch-plus taken zijn taken die beroepsmedewerkers kunnen oppakken waar dat 

is gewenst. Er wordt nog een vierde groep taken onderscheiden, namelijk die van de 

aanvullende taken. Dit zijn taken die niet tot de kern van de brandweertaken behoren (niet 

zijn opgenomen in wetgeving) maar lokaal wel door brandweerposten worden opgepakt. 

Aanvullende taken kunnen door beroepsmedewerkers of door vrijwilligers op vrijwillige basis 

worden uitgevoerd. Voorwaarde is wel dat eventuele aanvullende opleidingseisen (zeer) 

gering zijn en er geen extra risico’s met het werk gepaard gaan.  

Hieronder wordt een mogelijke indicatieve uitwerking gegeven van de vier type repressieve 

brandweertaken (basis, specialistisch, specialistisch-plus en aanvullend). 

 

 Basis Specialistisch Specialistisch-plus Aanvullend 

Brandbestrijding Brandbestrijding bij 

buitenbrand, woning-

brand (met adem-

bescherming) en alle 

soortgelijke binnen-

branden (zoals 

eenvoudige kantoren 

en bedrijfsgebouwen)* 

Brandbestrijding in 

complexe objecten/ 

omgevingen (zoals 

hoogbouw, tunnels, 

industrie, specialistische 

(inzet)procedures, lange 

aanvalswegen en het 

niet eenvoudig vindbaar 

zijn van slachtoffers of 

brandhaard)* 

Brandbestrijding in zeer 

complexe en specifieke 

objecten/omgevingen 

(zoals vliegtuigbrand, 

industriebrand en 

scheepsbrand) 

 

Grootwatertranssport 

Redvoertuigen 

AED 

 

 

Technische 

hulpverlening 

Eenvoudige 

hulpverlening 

Toegang verschaffen 

Eenvoudige beknelling 

Complexe/zware 

hulpverlening en 

beknelling (middelen 

HV1) 

Instortingen (STH-

teams / USAR) 

Tilassistentie 

Incidentbestrijding 

gevaarlijke stoffen 

Stabilisatie in uitruk-

kleding (met adem-

bescherming) en met 

vuilwerkpak 

Stabilisatie in chemiepak Stabilisatie in gaspak 

Ontsmetten (deconta-

mineren) 

Verkenner gevaarlijke 

stoffen 

Ondersteuning bij 

waterongevallen 

Grijpredding Oppervlakteredding  Duiken 

Schipper blusboot 

Schipper en opstapper 

bij trailerbare bootjes 

* Het exacte onderscheid op het gebied van brandbestrijding tussen basis- en specialistische 

taken vraagt nog nadere uitwerking. 

 

Tabel 1 – Uitwerking van type repressieve brandweertaken 

 

Daarnaast is er voor vrijwilligers de mogelijkheid om slechts een deel van het repressieve 

takenpakket op te pakken, bijvoorbeeld alleen de technische hulpverlening of alleen de rol 

van chauffeur. 

 

De brandweerzorg wordt per gebied in het scenario ingericht op het ‘gemiddeld risico’. In 

principe wordt er vanuit gegaan dat de vrijwilligers deze brandweerzorg op de meeste 

plekken kunnen realiseren met de basistaken. Voor de risico’s die daarboven liggen, richt de 

brandweerorganisatie teams van beroepsmedewerkers (al dan niet in deeltijd) in waarbinnen 

die specialismen zijn georganiseerd. 
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Taken beroepsmedewerker zijn breder dan alleen repressieve taken 

Anders dan voor de vrijwilliger geldt dat de taken van de beroepsmedewerker breder zijn 

dan alleen de repressieve taken (basis en specialistisch/plus). Dit kan gaan om bestaande 

koude taken (bv. allerlei taken op het gebied van brandpreventie) of om nieuwe taken in het 

kader van ‘bredere maatschappelijke inzet’. Uitbreiding naar nieuwe taken kan een goede 

opmaat zijn naar een tweede loopbaan voor de beroepsmedewerkers die 20 jaar werkzaam 

zijn geweest in de repressieve dienst. 

 

Een bredere taakorganisatie gaat om een beweging waarin de brandweer zich als onderdeel 

van de veiligheidsregio ontwikkelt van een ‘blus/brand organisatie’ naar een 

‘veiligheidsorganisatie’. De nieuwe taken in het kader van ‘bredere maatschappelijke inzet’ 

dienen in het verlengde te liggen van het borgen van de continuïteit van de samenleving 

(continuïteitsconcept uit Brandweer over morgen, dat is vertaald naar de Landelijke Agenda 

Brandweerzorg (2018)). Daarbij kan het gaan om taken zoals het geven van veiligheidsles 

op scholen, het vrijmaken van snelwegen en het hersporen van trams. Cruciaal is wel dat 

het gaat om taken die afbreekbaar zijn, omdat in het geval van een melding de 

beroepsmedewerkers wel direct inzetbaar moeten zijn voor de ‘traditionele’ repressieve 

brandweertaken. 

 

Opleidingsduur en opleidingszwaarte verschilt 

In onderhavige denkrichting betekent het onderscheid in taken ook iets voor de opleiding. Zo 

dienen de vrijwilligers een opleiding tot ‘basisbrandweer’ te volgen. De beroepsmedewerker 

dient een allround-brandweeropleiding te volgen waarin de medewerker naast de opleiding 

tot ‘basisbrandweer’ ook specialistische modules krijgt aangeboden. Vrijwilligers die zich op 

één taak specialiseren, zullen daar een specialistische module voor moeten volgen. 

Op basis van de huidige kwalificatiedossiers kan worden gesteld dat het benodigde 

opleidingsniveau voor beide type opleidingen gelijk is (mbo-niveau) maar de 

opleidingszwaarte en de opleidingsduur van de opleidingen verschilt. Doordat de 

taakbreedte van de beroepsmedewerker groter is dan die van de vrijwilliger (meer taken), 

betekent dit ook een langere opleidingsduur (meer benodigde opleidingsuren). Daarnaast is 

de opleidingszwaarte voor de beroepsmedewerker hoger, gezien de gevraagde 

competenties voor de specialistische taken (zwaarte afhankelijk van complexiteit v/e taak). 

Wat geldt voor de initiële opleiding geldt ook voor het ‘vakbekwaam blijven' van 

medewerkers. Om vakbekwaam te blijven in hun taak zal dit minder inspanningsuren 

(oefenen) vragen voor vrijwilligers dan voor beroepsmedewerkers.    

 

Samenvattend: onderscheid op diverse dimensies 

In de gepresenteerde denkrichting treedt onderscheid op in termen van: 

 Verplichte beschikbaarheid: de beroepsmedewerker heeft een verplichte 

beschikbaarheid (o.b.v. het rooster of piket) terwijl de vrijwilliger nooit een verplichting 

heeft om een taak uit te voeren of beschikbaar te zijn. 

 Werkinhoud en volume: de beroepsmedewerker voert naast basisbrandweertaken ook 

specialistische taken uit. Tevens voert de beroepsmedewerker meer taken uit dan de 

vrijwilliger door uitbreiding van het takenpakket met ‘nieuwe taken’. 

 Opleiding: de beroepsmedewerker volgt een zwaardere opleiding met een langere 

opleidingsduur dan de vrijwilliger. 

 

Manschap en bevelvoerder 

De beschrijving hiervoor heeft betrekking op de taken van een manschap. De denktank kijkt 

voor de functie van bevelvoerder naar een onderscheid tussen de vrijwillige en de 

beroepsmatige bevelvoerder. De vrijwillige bevelvoerder kan in deze denkrichting alleen het 
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bevel voeren over een team vrijwilligers met basisbrandweertaken. De beroepsmatige 

bevelvoerder moet het bevel kunnen voeren over een team beroepsmedewerkers (en/of 

vrijwilligers), die naast de basisbrandweertaken tevens diverse specialismen kunnen 

hebben. 

 

Type brandweerkazernes 

Op basis van de denkrichting kunnen er verschillende type brandweerkazernes ontstaan. De 

denktank onderscheidt in ieder geval de volgende hoofdtypen kazernes: 

 Vrijwillige basiskazerne: Een kazerne met vrijwilligers die alleen de basis 

brandweertaken uitvoeren, dan wel met vrijwilligers die zich tevens op één taak hebben 

gespecialiseerd. De vrijwilligers kunnen niet worden verplicht om beschikbaar te zijn. 

Wel kan op deze kazernes worden gewerkt met het ‘vrijwel zeker instroom profiel’. In het 

geval dat specialistische inzet nodig is, zal dit komen vanuit een andere kazerne, waarbij 

wordt geaccepteerd dat dit een langere opkomsttijd vraagt dan voor de inzet van 

basistaken. 

 Basiskazerne parttime-beroeps: Een kazerne met medewerkers die parttime in dienst 

zijn van de brandweer en daarmee verplicht kunnen worden om geconsigneerd of 

gekazerneerd te zijn. Zij voeren naast de basistaken tevens specialistische 

brandweertaken uit. Zij zijn echter niet voltijds in dienst van de brandweer en kunnen er 

een andere hoofdbetrekking op nahouden. 

 Basiskazerne beroeps: Een kazerne met beroepsmedewerkers die naast de basis 

brandweertaken tevens specialistische taken uitvoeren. Deze medewerkers zijn 

verantwoordelijk voor de inzet van basistaken in de lokale samenleving en kunnen 

worden ingezet voor specialistische werkzaamheden in een breder gebied. 

Daarnaast zijn er combinaties mogelijk van bovenstaande hoofdtypen. 

 

 

4. Toetsing van consequenties 

 

Een volgende stap is dat de denkrichting wordt getoetst op consequenties ten aanzien van 

verschillende aspecten. Hieronder staan de toetsingscriteria opgesomd, zoals benoemd in 

de opdrachtformulering aan de denktank. Het is de bedoeling van de denktank om de 

consequenties van de denkrichting op hoofdlijnen weer te geven in deze paragraaf, voor 

zover dat mogelijk is in de daarvoor beschikbare tijd. 

 

Geen COP- en KAP-vrijwilliger meer 

Voordat de consequenties worden uitgewerkt ten aanzien van de geformuleerde 

toetsingscriteria, is een belangrijke consequentie van de ingezette denkrichting dat twee 

groepen van vrijwilligers niet meer als vrijwilliger kunnen worden aangemerkt, te weten de 

COP-vrijwilliger (consignatie profiel) en de KAP-vrijwilliger (kazerneringsprofiel). Dat 

betekent een aanzienlijke verandering voor die groep van vrijwilligers en de organisatie; de 

precieze betekenis dient nader uitgewerkt te worden. De inschatting is wel dat de groep van 

COP- en KAP-vrijwilligers geen homogene groep betreft en dat het dus per individu en soms 

per post kan verschillen hoe hierop door de betrokkenen wordt gereageerd. 

  

Kwalificatie eisen 

Het onderscheid tussen de taken voor vrijwilligers en beroepsmedewerkers moet nader 

worden uitgewerkt in en vertaalt naar kwalificatie eisen (competenties en inhoudelijke 

taakvelden) van vrijwilligers en beroepsmedewerkers. Deze kwalificatie eisen worden 

vervolgens vertaald naar kwalificatiedossiers en die zijn weer leidend voor de opleidingen en 

daarmee cruciaal om op de consequenties te bezien. Dit vraagt dan ook nadere uitwerking. 
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Overzichtelijkheid brandweerstelsel 

Voor de denktank zijn er verschillende perspectieven om naar de overzichtelijkheid van het 

stelsel te kijken. Zo kan worden gekeken naar de overzichtelijkheid voor stakeholders binnen 

het stelsel (bevoegd gezag, directeuren veiligheidsregio’s, commandanten, 

belangengroepen) en kan worden gekeken naar de overzichtelijkheid voor stakeholders 

buiten het stelsel (partners als politie, ambulance en gemeente). De denktank is van mening 

dat deze gesprekken (stakeholders binnen en buiten het stelsel) pas aangegaan kunnen 

worden, wanneer de denkrichting is omarmd door het VB en de minister van JenV. 

Wel kan nu al worden geconstateerd dat in de huidige praktijk er al sprake is van 

aanzienlijke differentiatie, mede afhankelijk van het (risico)profiel van een regio. Er zijn al de 

nodige verschillen (differentiatie) tussen regio’s als het gaat om de inzet van vrijwilligers en 

daarmee is differentiatie niet nieuw.  

 

Kwaliteit en continuïteit brandweerzorg 

De consequenties voor de kwaliteit en de continuïteit van de brandweerzorg zijn voelbaar, 

geredeneerd vanuit de denkrichting. Dat heeft er alles mee te maken dat de denkrichting 

vraagt om een andere manier van kijken naar de kwaliteit van brandweerzorg. Een 

voorwaarde voor de uitgewerkte denkrichting is dat er een beweging moet worden gemaakt 

naar gebiedsgerichte/risicogerichte brandweerzorg; een beweging die nu al in verkenning en 

voorbereiding is. Met andere woorden, een beweging van gelijke naar gelijkwaardige 

brandweerzorg. Dat betekent dat andere kwaliteitsnormen nodig zijn dan er nu op basis van 

regelgeving worden gesteld. Wanneer een stelsel van vrijwilligheid behouden moet blijven, 

waarbij een cruciaal element is dat vrijwilligers te allen tijde ‘nee’ mogen zeggen tegen een 

taak en beschikbaarheid, kan niet worden vastgehouden aan de verplichting om binnen een 

bepaald aantal minuten op te komen. Dat kan de brandweerorganisatie namelijk alleen nog 

maar realiseren met beroepsmedewerkers, omdat met vrijwilligers die garantie niet kan 

worden gegeven. De brandweerzorg met de huidige normen kan naar de mening van de 

denktank niet worden gegarandeerd met vrijwilligers die op elk willekeurig moment mogen 

besluiten of ze wel of niet respons geven. 

Daar hoort bij dat in het geval van specialistische brandweerzorg, het kan voorkomen dat dit 

een langere responstijd vraagt omdat het specialisme niet is geborgd in de vrijwillige 

kazerne. Ook hier geldt dat dit vraagt om bestuurlijke (en maatschappelijke) acceptatie van 

dat gegeven.    

 

Financiën 

De denktank onderscheidt transitiekosten (eenmalig) en structurele kosten voor zowel 

opleiden (vakbekwaam worden), oefenen (vakbekwaam blijven) als vergoedingen. De 

financiële consequenties (transitie en structureel) van de denkrichting vragen om een nadere 

uitwerking. Die kosten kunnen van regio tot regio verschillen. 

 

Veiligheid bandweerpersoneel 

Voor de denktank is de veiligheid van brandweerpersoneel een randvoorwaarde bij iedere 

vorm van uitwerking. Een harde voorwaarde is dat brandweermedewerkers hun werk veilig 

moeten kunnen uitvoeren. Brandweerwerk is in essentie risicovol en daarom zijn er allerlei 

maatregelen genomen (opleidingen, procedures, beschermende kleding, etc.) waardoor 

brandweermensen hun werk toch veilig kunnen uitvoeren. Dit blijft ook in de denkrichting 

overeind en daarmee zijn er geen nadere consequenties te noemen als het gaat om de 

veiligheid van brandweerpersoneel. 

 

Arbeidsvoorwaardenbeleid 
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Bij de brandweer is er momenteel geen eenduidig functiehuis en er zijn geen eenduidige 

belonings- en arbeidsvoorwaarden. Het huidige stelsel biedt ruimte tot differentiatie en dit 

wordt dan ook per regio bepaald. In essentie verandert de denkrichting niets aan het 

arbeidsvoorwaardenbeleid. Een eventuele harmonisatie van belonings- en 

arbeidsvoorwaarden is een vraagstuk dat wel raakt aan de denkrichting, maar daar feitelijk 

geen directe consequenties voor heeft. 

 

Perceptie samenleving  

Dit criterium richt zich op de vraag of het stelsel en de daarmee gepaarde brandweerzorg 

uitlegbaar is aan de samenleving. De denktank is van mening dat de uitgewerkte 

denkrichting uitlegbaar is.  
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Bijlage I – Achtergrondinformatie 

 

I. Aanleiding en opdracht 

Pels Rijcken heeft in 2018, in opdracht van de Brandweerkamer en de ministeries van BZK 

en JenV onderzocht in hoeverre er momenteel elementen in de rechtspositie van de 

brandweervrijwilligers strijdig zijn met normen van EU-richtlijnen, EU-verordeningen en voor 

Nederland geldende verdragen. Eind 2018 heeft Pels Rijcken het onderzoeksrapport 

opgeleverd. Hierin wordt kort samengevat geconcludeerd dat er op dit moment een reëel 

risico bestaat dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn 

met de normen uit Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van het 

Europese hof van Justitie. Op grond van deze conclusie bestaat er een wezenlijk risico dat 

brandweervrijwilligers moeten worden aangemerkt als deeltijdwerkers. 

 

In maart 2019 hebben de minister van JenV en het Veiligheidsberaad ingestemd met een 

gezamenlijke opdracht voor vervolgonderzoek naar de rechtspositie van 

brandweervrijwilligers. Zij hebben gezamenlijk opdracht gegeven aan prof. mr. L.G. Verburg 

(hoogleraar arbeidsrecht Radbouduniversiteit) voor aanvullend onderzoek om te kunnen 

bepalen wat de juridische mogelijkheden tot behoud van de huidige vormen van vrijwilligheid 

zijn.  

Samengevat stelt dhr. Verburg geen mogelijkheid te zien om binnen het bestaande 

juridische kader de huidige inrichting en werkwijze ten aanzien van vrijwilligheid bij de 

brandweer te behouden en ook geen mogelijkheid te zien om af te wijken van de 

Deeltijdrichtlijn middels een objectieve rechtvaardiging. Op basis van zijn onderzoek stelt 

dhr. Verburg verder dat er twee wegen denkbaar zijn om te komen tot een 

oplossingsrichting, te weten: 

a. gelijkwaardigheid in bezoldiging toepassen; 

b. differentiatie tussen groepen brandweermensen.  

 

Met betrekking tot het tijdpad voor het vervolg is aangegeven dat de kwestie om een gepast 

gevoel voor urgentie vraagt. Juridische procedures kunnen een risico voor de toekomst 

vormen, maar hebben potentieel ook effect voor het verleden. 

 

De resultaten van het onderzoek zijn besproken met de minister van JenV en in de 

vergadering van het Veiligheidsberaad van 14 juni jl. In die vergadering is besloten om 

gezamenlijk (Veiligheidsberaad en minister van JenV) de mogelijkheden in beeld te brengen 

om de brandweervrijwilliger en de beroepskracht zo te differentiëren en vorm te geven dat 

geen sprake is van spanning met de vigerende regelgeving. Hiertoe is een denktank 

opgericht die bestaat uit een afvaardiging van deze betrokken partijen. De volgende 

opdracht is aan de denktank gegeven: 

“Onderzoek samen (Veiligheidsberaad, Brandweerkamer en ministerie van JenV) hoe 

de brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van de 

beroepskrachten (zodat wordt voldaan aan de normen uit Europese en internationale 

regelgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie) en breng in kaart 

welke mogelijke consequenties dit voor de brandweerorganisatie heeft.” 

 

Centraal staat de vraag hoe kwalitatieve brandweerzorg kan worden geleverd, zodanig dat 

de vrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten, 

ten aanzien van de aard van het werk, de opleidingsvereisten en de arbeidsomstandigheden 

en hoe dat vorm kan krijgen. 

 

Het doel van het onderzoek is als volgt te omschrijven: 
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a) te bepalen hoe fundamenteel onderscheid moet worden aangebracht tussen vrijwilligers 

en beroepspersoneel in de aard van het werk (taken), de opleidingsvereisten en de 

arbeidsomstandigheden, zodanig dat er geen spanning meer is met de vigerende 

regelgeving en er toch kan worden voldaan aan geldende kwaliteitseisen voor te leveren 

brandweerzorg;  

b) te bepalen hoe op hoofdlijnen in kaart kan worden gebracht wat de consequenties zijn 

van de voorgestelde denkrichting(en), waarbij kan worden gedacht aan zaken als 

kwalificatie-eisen, kwaliteit en continuïteit van de brandweerzorg (waaronder 

opkomsttijden), veiligheid van brandweerpersoneel, overzichtelijkheid van het stelsel, 

financiële consequenties, arbeidsvoorwaardenbeleid en perceptie van de samenleving.  

 

II. Context van de opdracht 

In dit deel van de bijlage worden enkele ontwikkelingen beschreven, die van belang zijn bij 

de nadere uitwerking van de opdracht. Deze ontwikkelingen zijn bepalend voor een 

toekombestendig stelsel van brandweerzorg. 

 

Problematiek in Europees verband 

De denktank heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken hoe de brandweervrijwilligers 

nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten, om te voldoen 

aan de huidige Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese 

hof van Justitie. Het lijkt dat deze problematiek in diverse vormen ook in andere Europese 

landen actueel is, waarbij dit overigens niet per definitie op vergelijkbare wijze is. De minister 

van JenV heeft toegezegd de ontwikkelingen in Brussel met betrekking tot de relevante 

Richtlijnen te volgen en te bespreken. Deze route kent een langere doorlooptijd dan dit 

traject. 

 

Brede vraagstuk van vrijwilligheid 

De specifieke aanleiding voor de opdracht aan de denktank is juridisch van aard. Deze 

opdracht moet echter worden geplaatst in een bredere ontwikkeling die er gaande is rondom 

het vraagstuk van vrijwilligheid. Het Veiligheidsberaad constateerde eerder dat er diverse 

maatschappelijke, demografische en juridische ontwikkelingen spelen die de robuustheid en 

toekomstbestendigheid van het stelsel van vrijwilligheid bij de brandweer (kunnen) 

ondermijnen. Vanwege de genoemde ontwikkelingen in de samenleving het erop lijkt dat het 

huidige organisatiemodel van de brandweer met de huidige inzet van vrijwilligers op de 

langere termijn tegen de grenzen van het eigen stelsel aanloopt. Zo wordt het momenteel op 

diverse plekken in het land het steeds moeilijker is om voldoende vrijwilligers te werven en is 

de beschikbaarheid met name overdag fors minder. Vanwege het bovenstaande is in 2018 

door het Veiligheidsberaad het programma vrijwilligheid ingesteld. 

 

Wet veiligheidsregio’s 

Een belangrijk juridische kader (nationaal) wordt gevormd door de Wet veiligheidsregio’s 

(Wvr) en de onderliggende besluiten. In deze wet is de brandweerzorg geregeld en vertaald 

naar (kwaliteits)normen. De huidige wetgeving gaat uit van een kwaliteitsnormering die is 

gebaseerd op uniforme standaarden op basis van het maatgevende incident ‘brand in een 

woning’. Daarop zijn allerlei normen gebaseerd zoals de opkomsttijden, de bezetting van 

eenheden en de opleidingsvereisten. De wet biedt de ruimte om daar op onderdelen 

gemotiveerd vanaf te wijken. Recentelijk is door de wetgever een commissie ingesteld die de 

Wet veiligheidsregio’s gaat evalueren. De evaluatie is naar verwachting eind 2020 afgerond.  

 

Gedifferentieerde praktijk 
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Hiervoor is beschreven dat de brandweerzorg is ingericht op basis van het maatgevend 

incident (woningbrand met slachtoffer). In de praktijk blijkt echter dat een groot aantal 

incidenten (naar schatting 75 tot 80% - kader Uitruk op maat, 2014) beduidend kleiner is dan 

het maatgevende incident. Daarnaast verschillen de risico’s en feitelijke incidenten 

aanzienlijk per veiligheidsregio. Je ziet mede op basis van de verschillen in type risico en 

incident dat verschillende veiligheidsregio’s de bezetting mede daarop baseren en er 

verschillende varianten ontstaan. Ook uit het programma vrijwilligheid blijkt dat er momenteel 

al de nodige verschillen zijn tussen regio’s als het gaat om de inzet van vrijwilligers. 

Daarmee is de praktijk al een stuk meer gedifferentieerd dan louter op basis van het 

maatgevend incident. 

 

WNRA 

Het feit dat het huidige stelstel van vrijwilligheid waarschijnlijk in strijd is met de geldende 

Europese wetgeving (Deeltijdrichtlijn) is aan de orde gekomen door de discussies rondom de 

invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Op 1 januari 2020 

treedt deze wet in werking en regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en 

plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. De veiligheidsregio’s zijn momenteel 

(tijdelijk) uitgesloten van de Wnra. Bij een langduriger uitstel moet een publiekrechtelijke 

regeling voor arbeidsvoorwaarden tot stand komen. Bij een overgang naar de Wnra kan zelf 

een cao overeen worden gekomen, of moet worden besloten bij welke cao wordt 

aangesloten. Het al dan niet volgen van de Wnra staat los van de vraag of vrijwilligers bij de 

brandweer in arbeidsrechtelijke zin gelijk zouden moeten worden behandeld als 

beroepskrachten. 

 

Verbreding takenpakket 

Een van de aspecten waarop wordt gedifferentieerd in de praktijk, betreft de verbreding van 

het takenpakket van beroepspersoneel. In diverse regio’s zijn ontwikkelingen gaande om het 

takenpakket van de beroepsmedewerkers - naast hun repressieve taak – verder uit te 

bereiden. Denk aan projecten als “meer rood op straat” en “brandveilig leven” waarbij 

brandweermensen worden ingezet voor voorlichting en advies aan burgers. 

Ook op bestuurlijk niveau wordt steeds meer gekeken naar een verbreding van het 

takenpakket. Dit past in een ontwikkeling waarin de taak van de brandweer van zgn. 

bluszorg zich verbreed naar veiligheidszorg en nog een stap verder naar overheidszorg. In 

dit kader wordt bijvoorbeeld gesproken over het concept van de brandweermedewerker als 

breder geëquipeerde first responder of over het combineren van brandweer- en 

ambulancezorg.  

 

Naast de opdracht aan de denktank is in het Veiligheidsberaad van 14 juni jl. een 

bestuurlijke commissie ingesteld die gaat onderzoeken wat er nodig is om te komen tot een 

toekomstbestendige (beroeps-)brandweer. De opdracht van de bestuurlijke commissie is om 

te onderzoeken wat nodig is om te komen tot een toekomstbestendige beroepsbrandweer, 

waarbij de focus ligt op verhoging van het maatschappelijk nut en verbreding van het 

brandweervak, op de flexibilisering van de brandweerroosters en het creëren van een 

krachtig collectief werkgeversoverleg over arbeidsvoorwaarden (zie punt hiervoor over 

Wnra). Er zijn de nodige raakvlakken tussen de opdracht van de denktank en de die van de 

bestuurlijke commissie. De portefeuillehouder Brandweer van het Veiligheidsberaad en de 

voorzitter van de Brandweerkamer zijn daarom lid van beide commissies. De bestuurlijke 

commissie bestaat verder uit de burgemeesters Halsema, Aboutaleb en Out.   

 

Brandweercultuur 
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Cultuurkenmerken kunnen van invloed zijn op het functioneren van organisaties en het 

stelsel. Het is bij het nadenken over mogelijke veranderingen aan het brandweerstelsel dan 

ook van belang om de brandweercultuur mee te nemen. Het rapport ‘vrijwilligers bij de 

brandweer; bouwstenen voor visieontwikkeling’ (TNO, 2013) geeft een overzicht van de 

literatuur over de brandweercultuur. Cultuurkenmerken die daarin naar voren komen zijn 

onder meer een homogene en gesloten cultuur, dadendrang, verenigings- en familiecultuur, 

machocultuur, kritische houding, rechtstreeks op het doel afgaan en veel oog voor structuur. 

Bij dergelijke cultuurkenmerken geldt enerzijds dat ze een positieve bijdrage leveren aan de 

organisatie en het werk en anderzijds ook vaak een schaduwzijde hebben. Bij het 

vormgeven van de veranderingen in het stelsel houdt de denktank rekening met de 

bestaande brandweercultuur en neemt deze mee als wezenlijk onderdeel van het 

veranderproces.  

 

III. Leidende principes 

Bij de uitwerking van de opdracht is de denktank uitgekomen op enkele leidende principes 

bij het uitwerken van verschillende scenario’s. De denktank hanteert bij de uitwerking de 

volgende leidende principes: 

I. Behoud van vrijwilligheid: Bij de uitwerking geldt het uitgangspunt dat er ruimte 

moet zijn voor vrijwilligheid. Vrijwilligheid als onderdeel van het stelsel (en dus 

de oplossing) staat niet ter discussie. 

II. Toekomstbestendig stelsel: De uitwerking dient een oplossing te bieden voor de 

verschillende ontwikkelingen/vraagstukken die nu en in de toekomst op de 

brandweer/veiligheidsregio’s afkomen zoals vraagstukken rondom vrijwilligheid 

en verbreding takenpakket, voor zover die nu kunnen worden voorzien. 

III. Juridisch houdbaar: de scenario’s dienen een oplossing te bieden die in lijn is 

met nationale en internationale wet- en regelgeving en jurisprudentie, wat 

onverlet laat dat er ruimte moet zijn om onderbouwd met voorstellen te komen 

om aan de Wvr gelieerde regelgeving aan te passen.  

IV. Gelijkwaardige brandweerzorg: Om ruimte te bieden voor taakdifferentiatie is de 

denktank van mening dat de beweging moet worden gemaakt van gelijke naar 

gelijkwaardige brandweerzorg. Houdt in dat veel meer wordt uitgegaan van 

‘gebiedsgerichte brandweerzorg’, waarbij de brandweerzorg kan verschillen 

(differentiëren) naar risicogebied. De burger mag een gelijke manier van 

veiligheid verwachten maar de wijze waarop dat wordt gerealiseerd, kan en mag 

per gebied verschillen. De brandweerzorg mag daarmee verschillend zijn. Dit 

past niet in het huidige wettelijk kader (ligt dan ook een duidelijke link met de 

Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s) en vraagt om het vormgeven van 

een nieuw type toetsingskader waarbij minder op harde normen wordt getoetst, 

maar meer op outcome (andere manier van monitoren van prestaties). 

V. Veiligheid van het brandweerpersoneel: Voor de denktank is de veiligheid van 

brandweerpersoneel een randvoorwaarde bij iedere vorm van uitwerking. Een 

harde voorwaarde is dat brandweermedewerkers hun werk veilig moeten 

kunnen uitvoeren. 

VI. Praktisch uitvoerbaar (organiseerbaar) en betaalbaar: Bij de uitwerking geldt dat 

deze wel in de praktijk organiseerbaar en uitvoerbaar dient te zijn. Daarnaast 

geldt dat de scenario’s betaalbaar dienen te zijn. 

 

 

 

IV. Conceptueel model voor taakdifferentiatie 
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De denktank heeft eerst nagedacht over de werkwijze om te komen tot verschillende 

scenario’s van taakdifferentiatie. Er zijn verschillende manieren om tot een onderscheid in 

scenario’s te komen. Aangezien de primaire opdracht is om tot scenario’s van 

taakdifferentiatie te komen, lijkt het de denktank verstandig om tot een model te komen 

waarin alle taakelementen zijn opgenomen voor de brandweer, waarop kan worden 

gedifferentieerd. Uitgangspunt voor de denktank is dat aan ieder taakelement kwaliteitseisen 

worden gesteld en die gelden voor zowel vrijwilligers als beroepsmedewerkers. Dus 

bijvoorbeeld voor een taak als bestrijding buitenbrand gelden dezelfde kwaliteitseisen (en 

dus ook opleidingseisen) voor een vrijwilliger als een beroepsmedewerker. Daarnaast gaat 

de denktank er vanuit dat binnen de groep van beroepsmedewerkers het kan gaan om 

parttime en fulltime medewerkers. 

Een startpunt is het ontleden van de huidige taken van brandweermensen. Die zijn op te 

splitsen in ‘koude’ en ‘warme’ taken. Een dimensie die kan worden toegevoegd is de 

dimensie van nieuwe taken, wederom zowel koud als warm. Op die manier krijg je het 

volgende kwadrant als het gaat om taken voor brandweermensen: 

 

Figuur 1 – Kwadrant van brandweertaken 

 

Het bovenste deel van het model is eenvoudig te ontleden in verschillende taakelementen. 

Zo is het kwadrant ‘repressieve brandweertaken’ bijvoorbeeld op basis van het functieprofiel 

van manschap en bevelvoerder te ontleden in verschillende taakelementen. Om uiteindelijk 

te kunnen gaan differentiëren, heeft de denktank ervoor gekozen om bij de repressieve 

brandweertaken een onderscheid te maken tussen taken die te typeren zijn als basis, 

specialistisch, specialistisch-plus en aanvullend. Voor de ‘warme’ (repressieve) 

brandweertaken leidt dit tot een volgende tabel (voorlopig en nog nader in te vullen): 

 

Tabel 1 – ‘Warme’ brandweertaken (indicatief) 

 

Voor de huidige koude taken van de brandweer kan mogelijk tot een soortgelijke indeling 

worden gekomen van taakelementen (wederom voorlopig en nader in te vullen): 
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Tabel 2 – ‘Koude’ brandweertaken (indicatief) 

 

Voor eventuele nieuwe taken is het lastiger om tot een lijst van mogelijke taken of 

taakelementen te komen. Discussies hierover liggen gevoelig. In het model wordt in eerste 

instantie uitgegaan van de samenvattende term ‘bredere maatschappelijke inzet’. 

 

Dat leidt tot een volgende conceptueel model als het gaat om de taakelementen van de 

brandweer: 

 

Figuur 2 – Conceptueel model van taakelementen brandweer 

 

Op basis van bovenstaand model is de denktank aan de slag gegaan met het formuleren 

van enkele scenario’s om binnen dit model te differentiëren tussen vrijwilligers en 

beroepsmedewerkers. 

 

V. Van conceptueel model naar drie scenario’s 

 

De denktank heeft onderzocht op welke wijze er onderscheid kan worden gemaakt tussen 

de taken van de vrijwilliger en de taken van de beroepsmedewerker. Gezien de opdracht 

aan de denktank blijft de denktank in de uitwerking van scenario’s spreken over vrijwilligers 

en beroepsmedewerkers. Het is echter van belang om te realiseren dat dit ‘oude’ termen zijn 

die we gebruiken voor nieuwe manieren om te kijken naar taakdifferentiatie. 

De denktank is in eerste instantie gekomen tot drie scenario’s voor taakdifferentiatie waarbij 

in alle scenario’s nog een aanvullende dimensie werd ingebracht, namelijk die van de 

beschikbaarheid. In enkele zinnen waren de oorspronkelijke drie scenario’s als volgt: 

I. Differentiatie op werkinhoud: De vrijwilliger voert repressieve taken uit met een laag risico 

en niet complex en de beroepsmedewerker pak het totale repressieve takenpakket. 
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II. Differentiatie op werkvolume: Zowel vrijwilligers als beroepsmedewerkers voeren 

repressieve brandweertaken uit. Het verschil zit hem in het aantal taken dat een persoon 

uitvoert. Boven een bepaald aantal taken wordt iemand aangemerkt als 

beroepsmedewerker.  

III. Differentiatie door uitbreiding taken: Zowel vrijwilligers als beroepsmedewerkers voeren 

repressieve brandweertaken uit. De taken van de beroepsmedewerkers worden 

uitgebreid. 
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Bijlage II – Samenstelling denktank 

 

In de denktank hebben de volgende personen zitting: 

- Dhr. Wouter Kolff (burgemeester Dordrecht, portefeuillehouder Brandweer VB, voorzitter) 

- Dhr. Paul Depla (burgemeester Breda, voorzitter Brandweerkamer) 

- Dhr. Paul Gelton (directeur Veiligheidsregio’s ministerie JenV) 

- Dhr. Edwin Meekes (afdelingshoofd Veiligheidsregio’s ministerie JenV)* 

- Dhr. IJle Stelstra (algemeen directeur Instituut Fysieke Veiligheid)* 

- Dhr. Peter Bos (algemeen directeur veiligheidsregio Utrecht, adviseur Brandweerkamer) 

- Dhr. Hans Zuidijk (directeur en regionaal commandant veiligheidsregio Hollands Midden)* 

- Dhr. Anton Slofstra (directeur en regionaal commandant veiligheidsregio Gelderland-

Midden)* 

- Dhr. Fred Heerink (directeur en regionaal commandant veiligheidsregio Drenthe)* 

- Dhr. Roderik Kouwenhoven (secretaris)* 

 

* Tevens lid van de door de denktank ingestelde werktank 



 

 

Aan 

Veiligheidsberaad en minister van JenV 

Van 

Denktank 'taakdifferentiatie' 

Datum 

27 november 2019 
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Aanleiding en doel 

De denktank is aan de slag gegaan met het uitwerken van een denkrichting om tot een 

nadrukkelijk en fundamenteel onderscheid te komen tussen de vrijwilliger en de 

beroepsmedewerker. Deze denkrichting is vervolgens getoetst in vier veiligheidsregio’s. Het 

doel is dat wordt getoetst in hoeverre de denkrichting uitvoerbaar is in de regio, wat de 

denkrichting betekent voor de regio en wat de voorziene consequenties zijn. Gezien de zeer 

beperkte tijd die beschikbaar was voor de toets (enkele dagen), is gekomen tot een toets op 

hoofdlijnen. De toets is uitgevoerd in vier veiligheidsregio’s die verschillend van elkaar zijn, 

te weten: 

 Haaglanden (groot beroepsdeel in een voornamelijk stedelijke omgeving); 

 Twente (combinatie van vrijwillig en beroeps in een zowel stedelijk als landelijk gebied); 

 Zeeland (alleen vrijwilligers in een landelijke omgeving); 

 Zuid-Holland Zuid (combinatie van vrijwillig en beroeps in een diverse omgeving met 

ander risicoprofiel dan Twente).  

 

Hoofdpunten 

Hieronder volgt een beschrijving van de hoofdpunten uit de toets: 

 Uitvoerbaarheid: De toets laat zien dat de denkrichting uitvoerbaar lijkt te zijn voor de 

veiligheidsregio’s, met dien verstande dat de consequenties (voor de organisatie en/of 

de medewerkers) wel aanzienlijk kunnen zijn en erg verschillen per regio. Zo geldt voor 

de ene regio dat op basis van de denkrichting dit slechts voor enkele posten een 

aanzienlijke verandering betekent, terwijl voor de andere regio het voor een kwart of 

zelfs een derde van de posten een aanzienlijke verandering betekent. Dit zit hem dan 

veelal met name in het feit dat vrijwillige posten nu over meer dan één specialisme 

beschikken, en de voorgestelde verdeling van taken over basis en specialistisch in de 

praktijk erg verschillend uitpakt per regio. Zo is in de ene regio bij de regionalisering 

direct de keuze gemaakt om vrijwilligers zo min mogelijk te belasten met specialisaties, 

wat grotendeels passend is bij de denkrichting van de denktank. In de andere regio 
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bestaat de gehele repressieve brandweerorganisatie uit vrijwilligers met dus ook 

allerhande specialismen, wat zich moeizamer verhoudt tot de denkrichting van de 

denktank. 

 Mogelijkheid van één specialisme voor vrijwilliger: In de toets is gekeken naar de 

consequenties van de denkrichting waarin vrijwilligers geen enkel specialisme mogen 

uitoefen en een variant waarin vrijwilligers één specialisme mogen uitoefenen. Uit de 

toets komt naar voren dat de mogelijkheid voor één specialisme voor een 

vrijwilligerspost de impact voor de organisatie en de medewerkers aanzienlijk 

vermindert. Op basis van de toetsresultaten kunnen we concluderen dat het aantal 

posten waar het een aanzienlijke impact heeft, met de helft wordt verminderd wanneer 

één specialisme wordt toegelaten voor de vrijwilliger.  

 Slagkracht: Vanuit enkele regio’s komt de vraag en soms de zorg naar voren als het 

gaat om de slagkracht. Vrijwilligers zijn in regio’s van groot belang bij het borgen van de 

slagkracht die nodig is voor de bestrijding van grote en langdurige incidenten. Zeker 

waar het gaat om specialistische inzet lijkt het erop dat denkrichting negatieve gevolgen 

heeft voor de opschaling, slagkracht, aflossing en herbezetting. Daarbij zal de 

opkomsttijd bij opschaling van specialistische incidenten fors toenemen. 

 Precieze invulling takenmatrix: Uit de regio’s komen verschillende op- en aanmerkingen 

als het gaat om de invulling van de takenmatrix. Het gaat dan om de volgende type 

opmerkingen: 

 Taken die niet genoemd staan in de matrix (bv. rietkapbestrijding) waarvan het 

de vraag is waar ze in de matrix horen; 

 Taken die een regio als basis ziet maar in de matrix als specialistisch(-plus) 

worden gezien (bv. oppervlakteredding en decontaminatie); 

 Taken die een regio als specialistisch ziet maar in de matrix als aanvullend 

worden gezien (bv. redvoertuig). 

Er kan worden geconcludeerd dat door uiteenlopende uitgangsposities qua organisatie 

en aard van de omstandigheden waarmee de veiligheidsregio’s te maken hebben, de 

inhoudelijke invulling van de takenmatrix diverse vraag- en aandachtspunten oproept.  

 Toekomstbestendigheid: Uit de toets komt een beeld naar voren dat de denkrichting 

voor een deel een antwoord kan zijn op verschillende vraagstukken t.a.v. vrijwilligheid 

die nu en in de toekomst op de regio’s afkomen. Zo kan het helpen bij het werven van 

nieuwe vrijwilligers, bij het zorgen voor een lagere belastbaarheid en het sneller 

inzetbaar krijgen van vrijwilligers. 

 

Aanbevelingen 

De analyse van de toetsresultaten leidt tot de volgende aanbevelingen: 

 Kom in breed verband met vertegenwoordigers vanuit de veiligheidsregio’s en de 

vakorganisaties tot een goede invulling van de takenmatrix; 

 Besteed aandacht aan het vraagstuk van opschaling en slagkracht; 

 Maak de consequenties van de denkrichting voor alle 25 regio’s inzichtelijk. 



 

 

 

Voorzitters Veiligheidsregio 

 

   

 

 

Datum 12 december 2019 

Onderwerp Taakdifferentiatie Brandweer 

 

Veiligheidsberaad 

Postbus 7010 

6801 HA  Arnhem 

Kemperbergerweg 783, Arnhem 

www.veiligheidsberaad.nl 

info@veiligheidsberaad.nl 

026 355 24 99 

Doorkiesnummer 

2995 

Inlichtingen bij 

Tobias Holtman 

Ons kenmerk 

V022 

Bijlage(n) 

1 

 

 

Geachte voorzitter veiligheidsregio, 

 

Op 9 december 2019 heeft het Veiligheidsberaad samen met de minister van Justitie en 

Veiligheid (JenV) gesproken over het voorstel van taakdifferentiatie bij de brandweer,  

opgesteld door een op 14 juni jl. door henzelf opgerichte denktank. Via deze brief  

informeer ik u over de uitkomsten van deze bespreking en het vervolgtraject. 

  

Denktank 

Het huidige brandweerstelsel is gebaseerd op een mix van vrijwilligheid en beroeps-

brandweer. Hierin hebben alle brandweermensen in principe dezelfde taken en  

opleidingsvereisten. Door Europese en internationale regelgeving en  

jurisprudentie blijkt dat de huidige situatie niet ongewijzigd in stand kan blijven.  

 

Aanvullend onderzoek heeft dit beeld bevestigd. Het Veiligheidsberaad en de minister 

van JenV vinden het belangrijk hier een oplossing voor te vinden binnen de juridische  

kaders, met behoud van het voor de brandweerorganisatie in Nederland zo kenmerkende 

element van vrijwilligheid. Vrijwilligheid is en blijft een belangrijk aspect van de  

Nederlandse samenleving in zijn algemeenheid en voor de brandweer in het bijzonder. 

  

Daarom is, in opdracht van het Veiligheidsberaad en de minister van JenV, afgelopen juni 

een denktank ingericht onder voorzitterschap van Wouter Kolff (portefeuillehouder  

Brandweer van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Dordrecht) die een  

denkrichting heeft uitgewerkt, waarbij het systeem van vrijwilligheid behouden blijft. Deze 

denkrichting lag op 9 december jl. voor in het Veiligheidsberaad. 

  

Differentiatie vrijwilliger en beroeps 

Het uitgangspunt van deze richting is een werkbaar en fundamenteel onderscheid tussen 

vrijwilligers en beroepsmedewerkers, dat tegelijkertijd geen afbreuk doet aan het niveau 

en de kwaliteit van brandweerzorg. Om nadrukkelijk onderscheid tussen vrijwilligers en 

beroepsmedewerkers te maken, is in de denkrichting een differentiatie van verplichte  

beschikbaarheid, werkinhoud en volume, en opleiding uitgewerkt.  
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In dit nieuwe model beschikken we nog steeds over een adequate brandweerorganisatie 

waarbij iedereen ertoe doet. Daarbij willen we dan ook inspelen op de afnemende  

beschikbaarheid van vrijwilligers overdag.  

 

Streven naar behoud van vrijwilligheid 

Het Veiligheidsberaad en de minister van JenV streven naar een stelsel inclusief  

vrijwilligheid, dat in alle veiligheidsregio’s kan worden gehanteerd en zoveel mogelijk kan 

worden afgestemd op de behoeften in de betreffende veiligheidsregio.  

  

Om te komen tot een afgewogen en zorgvuldig besluit, is door het Veiligheidsberaad en 

de minister van JenV op 9 december jl. besloten om de consequenties van de  

bestuurlijke koers inzichtelijk te maken voor alle veiligheidsregio’s en gesprekken aan te 

gaan met alle betrokken partners, onder wie niet in de laatste plaats de vrijwilligers 

zelf. Nog voor de zomer van 2020 wordt in het Veiligheidsberaad gesproken over de  

resultaten hiervan. 

  

Ik vertrouw erop dat u in uw regio intussen het gesprek hierover voert met alle  

betrokkenen, zoals dat op landelijk niveau ook gebeurt.  

 

In de bijlage treft u de denkrichting over de taakdifferentiatie aan.  

 

Met vriendelijke groet, mede namens de minister van JenV,  

 

H.M.F. Bruls 

Voorzitter Veiligheidsberaad 

 

 

 

 

Bijlage: denkrichting taakdifferentiatie brandweer 

 



Taakdifferentiatie brandweer
Taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en 

beroepsmedewerkers
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Aanleiding

2

 Rapport Pels Rijcken: Eind 2018 concludeert Pels Rijcken dat er een reëel risico bestaat dat 

elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met de normen uit 

Europese en internationale wet- en regelgeving. Er bestaat een wezenlijk risico dat 

brandweervrijwilligers moeten worden aangemerkt als deeltijdwerkers.

 Rapport Verburg: Dhr. Verburg ziet geen mogelijkheid om binnen het bestaande juridische 

kader vrijwilligheid bij de brandweer te behouden en hij ziet ook geen mogelijkheid om af te 

wijken van de Deeltijdrichtlijn middels een objectieve rechtvaardiging. Dhr. Verburg stelt dat er 

twee mogelijke oplossingsrichtingen zijn:

̶ gelijkwaardigheid in bezoldiging toepassen;

̶ differentiatie tussen groepen brandweermensen. 

 Het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid hechten veel belang aan het 

huidige hybride brandweerstelsel met zowel de inzet van vrijwilligers als 

beroepsmedewerkers, vanuit het belang van maatschappelijke (lokale) verankering van de 

brandweerzorg.



Instelling denktank en opdracht
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 Op 14 juni jl. hebben het Veiligheidsberaad en minister van JenV besloten tot oprichting van een 

denktank.

 De opdracht aan de denktank luidde als volgt:

Onderzoek hoe de brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te 

onderscheiden van de beroepskrachten (zodat wordt voldaan aan de normen uit Europese 

en internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie) en breng 

in kaart welke mogelijke consequenties dit voor de brandweerorganisatie heeft.



Uitgangspunten voor denkrichting
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 Behoud van vrijwilligheid

 Toekomstbestendig stelsel

 Juridisch houdbaar

 Gelijkwaardige brandweerzorg

 Veiligheid van het brandweerpersoneel

 Praktisch uitvoerbaar (organiseerbaar) en betaalbaar



Conceptueel model voor taakdifferentiatie
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Bouwstenen van denkrichting
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 Bouwsteen I – Verplicht en niet verplicht als cruciaal onderscheid: De vrijwilliger voert taken 

uit op basis van vrijwilligheid en kan daartoe niet worden verplicht; hij mag ‘nee’ zeggen tegen 

een taak en ‘nee’ zeggen tegen de beschikbaarheid op een bepaald moment (geen 

opkomstplicht). Vormen van kazernering en consignering van vrijwilligers zijn niet passend. De 

beroepsmedewerker heeft de verplichting om de taken uit te voeren op bepaalde momenten.

 Bouwsteen II – Onderscheid in type repressieve brandweertaken: Voor de repressieve 

brandweertaken wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende type taken: basis, 

specialistisch, specialistisch-plus en aanvullend.

̶ Zowel vrijwilligers als beroepsmedewerkers voeren de basistaken uit.

̶ Beroepsmedewerkers zijn daarnaast opgeleid om alle specialistische taken uit te voeren en 

voeren die waar nodig uit. Vrijwilligers hebben de mogelijkheid om zich op één taak te 

specialiseren, wanneer dat nodig is vanuit de risico’s in een bepaald (risico)gebied. 

̶ Specialistische-plus taken kunnen beroepsmedewerkers uitvoeren waar dat is gewenst. 

̶ Aanvullende taken behoren niet tot de kern van de brandweertaken, maar kunnen lokaal wel 

door brandweerposten worden opgepakt door zowel vrijwilligers als beroeps. Voorwaarde is 

dat evt. aanvullende opleidingseisen (zeer) gering zijn en er geen extra risico’s zijn.



Bouwstenen van denkrichting - Takenmatrix
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Basis Specialistisch Specialistisch-plus Aanvullend

Brandbestrijding Brandbestrijding bij 

buitenbrand, woningbrand 

(met adembescherming) en 

alle soortgelijke 

binnenbranden (zoals 

eenvoudige kantoren en 

bedrijfsgebouwen)*

Brandbestrijding in complexe 

objecten/omgevingen (zoals 

hoogbouw, tunnels, industrie, 

specialistische 

(inzet)procedures, lange 

aanvalswegen en het niet 

eenvoudig vindbaar zijn van 

slachtoffers of brandhaard)*

Brandbestrijding in zeer 

complexe en specifieke 

objecten/omgevingen (zoals 

vliegtuigbrand, industriebrand 

en scheepsbrand)

Grootwatertranssport

Redvoertuigen

AED

Technische 

hulpverlening

Eenvoudige hulpverlening

Toegang verschaffen

Eenvoudige beknelling

Complexe/zware 

hulpverlening en beknelling 

(middelen HV1)

Instortingen (STH-teams / 

USAR)

Tilassistentie

Incidentbestrijding 

gevaarlijke stoffen

Stabilisatie in uitrukkleding 

(met adembescherming) en 

met vuilwerkpak

Stabilisatie in chemiepak Stabilisatie in gaspak

Ontsmetten (deconta-

mineren)

Verkenner gevaarlijke stoffen

Ondersteuning bij 

waterongevallen

Grijpredding Oppervlakteredding Duiken

Schipper blusboot

Schipper en opstapper bij 

trailerbare bootjes

* Het exacte onderscheid op het gebied van brandbestrijding tussen basis- en specialistische taken vraagt nog nadere uitwerking



Bouwstenen van denkrichting
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 Bouwsteen III – Taken beroepsmedewerker zijn breder dan alleen repressieve taken: Voor 

de beroepsmedewerker geldt dat de taken breder zijn dan alleen de repressieve taken. Dit kan 

gaan om 1) bestaande koude taken en/of 2) nieuwe taken in het kader van ‘bredere 

maatschappelijke inzet’. 

Uitbreiding naar nieuwe taken past in een beweging waarin de brandweer zich als onderdeel van 

de veiligheidsregio ontwikkelt van een ‘blus/brand organisatie’ naar een ‘veiligheidsorganisatie’. 

De nieuwe taken dienen in het verlengde te liggen van het borgen van de continuïteit van de 

samenleving. Cruciaal is dat het gaat om taken die afbreekbaar zijn.

 Bouwsteen IV – Opleidingsduur en –zwaarte verschilt: Consequentie van differentiatie in 

taken is dat de opleidingen verschillen. Vrijwilligers volgen een opleiding tot ‘basis-brandweer’. 

Beroepsmedewerkers krijgen daarnaast de specialistische modules aangeboden. 

Het opleidingsniveau is voor beide groepen gelijk (mbo-niveau). Door een grotere taakbreedte 

van de beroepsmedewerker (meer taken), leidt dat tot een langere opleidingsduur. Ook de 

opleidingszwaarte is voor de beroepsmedewerker hoger, gezien de gevraagde competenties 

voor de specialistische taken. Wat geldt voor de initiële opleiding geldt ook voor het 

‘vakbekwaam blijven' van medewerkers.



Toetsing van consequenties
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 COP- en KAP-vrijwilliger: De vrijwilliger met het consignatieprofiel (COP) en de vrijwilliger met 

het kazerneringsprofiel (KAP) kunnen niet meer als vrijwilliger worden aangemerkt.

 Kwalificatie-eisen: Vertaling van taken naar kwalificatie-eisen en kwalificatiedossiers en 

vervolgens naar opleidingen vraagt om een nadere uitwerking.

 Overzichtelijkheid brandweerstelsel: Na omarming van de denkrichting worden gesprekken 

aangegaan met stakeholders binnen (bevoegd gezag, directeuren veiligheidsregio’s, 

commandanten, belangengroepen) en buiten (politie, ambulance, gemeenten) het 

brandweerstelsel om de overzichtelijkheid te bespreken.

 Kwaliteit en continuïteit brandweerzorg: De denkrichting vraagt om een andere manier van 

kijken naar de kwaliteit van brandweerzorg. Het gaat om een beweging van gelijke naar 

gelijkwaardige brandweerzorg wat consequenties heeft voor de huidige wetgeving. 

 Financiën: Enerzijds transitiekosten en anderzijds structurele kosten voor opleiden, oefenen en 

vergoedingen. Deze gevolgen dienen nader uitgewerkt te worden.

 Arbeidsvoorwaardenbeleid: Het huidige stelsel biedt ruimte tot differentiatie en de denkrichting 

verandert niets aan het arbeidsvoorwaardenbeleid.



Toets in vier regio’s (1)
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 De denkrichting is getoetst in vier veiligheidsregio’s. Doel was om te toetsen in hoeverre de 

denkrichting uitvoerbaar is in de regio, wat de denkrichting betekent voor de regio en wat de 

voorziene consequenties zijn.

 Hoofdpunten uit de toets:

̶ Uitvoerbaarheid: De denkrichting lijkt uitvoerbaar te zijn voor de veiligheidsregio’s, met dien 

verstande dat de consequenties (voor organisatie en/of medewerkers) aanzienlijk kunnen zijn 

en erg verschillen per regio.

̶ Mogelijkheid van één specialisme voor vrijwilliger: De mogelijkheid voor één specialisme voor 

een vrijwilligerspost vermindert de impact voor de organisatie en de medewerkers aanzienlijk.

̶ Slagkracht: Waar het gaat om met name specialistische inzet lijkt het erop dat de denkrichting 

negatieve gevolgen heeft voor de opschaling, slagkracht, aflossing en herbezetting. 

̶ Takenmatrix: De inhoudelijke invulling van de takenmatrix roept diverse vraag- en 

aandachtspunten op.

̶ Toekomstbestendigheid: De denkrichting kan voor een deel een antwoord zijn op 

verschillende vraagstukken t.a.v. vrijwilligheid die nu en in de toekomst op de regio’s 

afkomen.  



Toets in vier regio’s (2)
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De analyse van de toetsresultaten leidt tot de volgende aanbevelingen:

 Kom in breed verband met vertegenwoordigers vanuit de veiligheidsregio’s en de vakorganisaties 

tot een goede invulling van de takenmatrix;

 Besteed aandacht aan het vraagstuk van opschaling en slagkracht;

 Maak de consequenties van de denkrichting voor alle 25 regio’s inzichtelijk.


