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Tijdelijke uitzondering

• De Wnra regelt de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren door de eenzijdige 
aanstelling te wijzigen naar een tweezijdige arbeidsovereenkomst (arbeidsrecht).

• Voor de meeste ambtenaren in dienst van de veiligheidsregio’s is voorzien in een tijdelijke 
uitzondering Wnra (zie volgende sheet). 

• Tijdelijke uitzondering duurt tot het moment dat de minister van BZK bij koninklijk besluit enkele 
tijdelijk uitgezonderde artikelen in werking laat treden. Aanpassingswet noemt geen datum 
inwerkingtreding; moet dus in het KB geregeld worden.

• Tijdens tijdelijke uitzondering blijven zittende en mogen nieuwe medewerkers eenzijdig worden 
aangesteld. 
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Waarom tijdelijke uitzondering

• De verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen voor de verschillende groepen functionarissen 
maken de overgang naar het private arbeidsrecht zodanig extra gecompliceerd, dat voor de 
veiligheidsregio’s de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Wnra van 1 januari 2020 niet 
haalbaar is (memorie van toelichting Aanpassingswet Wnra). Slaat vooral op vrijwilligers

• Hoewel de juridische knelpunten rond de positie van de brandweervrijwilligers niet zijn 
verbonden aan de ambtenaarpositie of arbeidsrechtelijke positie, is  - gezien de parlementaire 
geschiedenis - niet uit te sluiten dat de minister de uitzonderingspositie voor de veiligheidsregio’s 
zal handhaven tot de oplossingsrichting voor de rechtspositie van de vrijwilligers duidelijk is
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Tijdelijke uitzondering, feiten

• Het personeel dat bij een veiligheidsregio werkzaam is ten behoeve van een regionale 
ambulancevoorziening gaat per 1 januari 2020 wel over van een eenzijdige aanstelling naar een 
tweezijdige arbeidsovereenkomst

• De gezamenlijke brandweer voor het haven- en industriegebied van Rotterdam is een openbaar 
lichaam dat uitvoering geeft aan taken met betrekking tot brandweerzorg. Voor personeel in 
dienst van dit (soort) openbaar lichaam geldt  - bij de Aanpassingswet Wnra - een gelijke 
uitzonderingspositie als voor de veiligheidsregio’s

• De tekst van de Aanpassingswet Wnra biedt geen mogelijkheid om de inwerkingtreding te 
differentiëren naar groepen zoals beroepspersoneel brandweer, vrijwilligers brandweer, GHOR-
en of GGD-medewerkers, meldkamermedewerkers, kantoorpersoneel of andere 
personeelscategorieën
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Tijdelijke uitzondering langer?

• Hoewel op grond van de wet sprake is van een tijdelijke uitzondering - beleidsmatig door de 
minister van BZK ingezet op 1 jaar - hebben de ministers van J&V en BZK nadien tijdens de 
parlementaire behandeling van de Aanpassingswet Wnra te kennen gegeven met de sector in 
overleg te gaan over de wenselijkheid tot het geheel of ten dele continueren van de huidige 
uitzonderingspositie, kijkend naar een structurele oplossing.

• Dit suggereert ten minste dat de uitzonderingspositie kan voortduren, en zelfs permanent kan 
worden. Er zal wetgeving nodig zijn om de permanente uitzondering (‘geheel…continueren’) te 
regelen, want… 

• Het scenario van een permanente uitzondering voor de genoemde groepen toestaan door geen 
koninklijk besluit te nemen (dus zonder wetgeving) is niet erg waarschijnlijk, omdat daarmee geen 
uitvoering wordt gegeven aan de wet. 
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Arbeidsrecht, relevante kenmerken

• Door loslaten bestuursrecht en daardoor schrappen wettelijk verplichte bezwaarprocedures tegen 
besluiten, minder procedures.

• Door loslaten repressief ontslagstelsel, geen gedwongen ontslag door eenzijdig besluit met toets 
achteraf meer mogelijk. Ontslag via rechter. Uit statistiek blijkt dat kantonrechter 
ontbindingsverzoek van werkgever regelmatig afwijst. Ontslagvergoedingen kunnen hoog oplopen

• Geen rechterlijk kader bij disciplinaire straffen. Maar in een CAO kan disciplinair kader worden 
opgenomen (hiervoor is niet gekozen in Cao gemeenten). 
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Aparte brandweerarbeidsvoorwaarden

24/7 karakter

• Roosterdienst

• Piket

Bezwarendheid functie

• Overgangsrecht FLO (bijzonder dossier)

• Tweede loopbaan

Vrijwilligers voorschriften
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Belangrijke ontwikkelingen en onderzoeken

Modernisering brandweer (Halsema cs.)

• Verandering van het brandweervak onderzoeken (inzet openbare ruimte?)

• Flexibiliseren van de brandweerorganisatie mogelijk maken (roostersystematiek)

• Overleg(klimaat) arbeidsvoorwaarden bezien

Rechtspositie en toekomst vrijwillige brandweer (Kolff, Depla)

• Differentiatie beroeps-vrijwilligheid bestuderen (de ‘zuivere’ vrijwilliger)

• Gelijke arbeidsvoorwaardelijke behandeling als differentiatie niet kan of niet gewenst is

Op termijn

• Gelijkschakeling arbeidsvoorwaarden piket voor alle medewerkers veiligheidsregio
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Toekomstige arbeidsrechtelijke status?

• Indien de oplossingsrichting vrijwilligersvraagstuk duidelijk is moet de vraag worden gesteld of, 
gegeven de oplossing, de vrijwilligers ja/nee onder het private arbeidsrecht moeten worden 
gebracht.

• Er wordt nagedacht over de modernisering van de brandweer. Als deze op termijn leiden tot 
andere keuzes voor taakinvulling en roostervormen kan dat ook van invloed zijn op de 
arbeidsvoorwaarden. De vraag is of er wellicht in de toekomst redenen zijn om toch, net als de 
politie bijvoorbeeld, permanent uitgezonderd te zijn.  

• Het private arbeidsrecht kent ten opzichte van huidige CAR voor- en nadelen. Vraag is of deze nog 
gewogen worden in een mogelijke discussie over alsnog permanent uitzonderen. Maar de 
discussie over uitzonderen is gevoerd bij de Wnra en zal niet opnieuw gevoerd worden, tenzij er 
veiligheidsregio-specifieke argumenten zijn/bedacht kunnen worden, die nog buiten schot zijn 
gebleven.
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Duur tijdelijke uitzondering?
• Er is aanleiding om over de duur van de tijdelijke uitzondering (aanvankelijk voorzien voor 1 jaar, 

maar wettelijk zonder einddatum geregeld) in gesprek te gaan met de ministers van BZK en J&V. 

• Er is onzekerheid voor het veld zolang er geen datum inwerkingtreden bekend is

• De oplossingsrichting voor het vrijwilligersvraagstuk is nog niet in zicht en ook al is de richting duidelijk, 
dan nog zullen de implicaties nader bestudeerd moeten worden. Daarvan is eind 2019 naar 
verwachting nog geen concreet beeld

• Het is ongemakkelijk dat de veiligheidsregio’s een afspraak hebben voor een jaar terwijl de wet in feite 
geen termijn noemt. Veiligheidsregio’s willen KB-proces bespreken. 

• Het is voorstelbaar dat er, gezien de lopende onderzoeken en ontwikkelingen en de maatschappelijke 
effecten daarvan, meer tijd nodig is om na te denken over het eindscenario: in het arbeidsrecht of 
alsnog permanent uitgezonderd.

• Een gesprek over een ‘verlenging’ van bijvoorbeeld twee jaar, tot 2023, ook al is de termijn van 
uitzondering nu onbepaald, is raadzaam
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Gevolgen ‘verlengde’ uitzondering (tot 2023)

• Ambtelijke rechtspositieregelingen worden gecontinueerd (wettelijk geregeld), maar…

• Deze moeten in principe onderhouden en geactualiseerd worden

• Daarover zullen ook de bonden (in het LOGA/LOBA) hun opvatting (inzet) hebben

• Naarmate uitstel langer duurt valt verwijdering te verwachten tussen CAO gemeenten en 
geactualiseerde /onderhouden eigen arbeidsvoorwaarden
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Scenario’s ‘verlengde’ uitzondering (tot 2023)

Actualiseren / onderhouden

Wij volgen met onze CAR/UWO nu de CAO gemeenten die op 2020 in werking treedt voor 1 jaar! 

Vervolgens zijn er drie scenario’s, die allen leiden tot de conclusie dat wij op enig moment uit de pas 
gaan lopen met de CAO-gemeenten:

1. Arbeidsvoorwaarden bevriezen tot 2023 op CAR/UWO 31-12-2019 (met evt. lokale afspraken)

2. Volgen van de CAO gemeenten voor 2021 en 2022:
a. Op alle arbeidsvoorwaarden CAO gemeenten volgen en brandweerhoofdstukken bevriezen
b. Op grote thema’s volgen (o.a. loon, verlof) en brandweerhoofdstukken bevriezen
c. (Op onderdelen) volgen van CAO gemeenten en actualiseren brandweerhoofdstukken

3. Veiligheidsregio’s actualiseren zelf arbeidsvoorwaarden en laten CAO gemeenten los voor 2021 en 
verder
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Scenario’s ‘verlengde’ uitzondering (tot 2023)

Ondersteunen

1. In 2020 en verder geen gevolgen zolang partijen geen nieuwe/gewijzigde arbeidsvoorwaarden 
wensen (alleen voor actualisering/onderhoud-scenario 1)

2. Als veiligheidsregio’s gezamenlijk inrichten van een werkgeversvereniging ten behoeve van 
onderlinge afspraken en overleg met de bonden
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Waarom eigen werkgeversvereniging

• In beide eindopties (in het private arbeidsrecht of permanent uitgezonderd) hebben de 
veiligheidsregio’s zo’n werkgeversvereniging nodig vanwege:

• de wenselijkheid van onderlinge afstemming van het werkgeversstandpunt
• het creëren van hetzelfde (collectieve) arbeidsvoorwaardelijke landschap
• de behoefte aan kwalitatief-hoogwaardige ondersteuning van arbeidsvoorwaardenvorming

• We komen nu al langere tijd collectieve hoogwaardige kennis en ondersteuning tekort

• Het is zeer waarschijnlijk dat de VNG zich uitsluitend op ondersteuning CAO-gemeenten wil 
focussen. De veiligheidsregio’s hebben nogal wat ‘exotische’ arbeidsvoorwaarden. Dat is in de 
arbeidsvoorwaardenvorming altijd een bijzondere omstandigheid geweest en dat zal ook in de 
toekomst het geval zijn.
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Zelf kiezen voor Wnra?

• Er is nog een andere optie: geen ‘verlengd’ uitstel, maar zo snel mogelijk de Wnra in willen gaan 
en niet alsnog een gesprek over een permanente uitzondering inzetten, wat is er dan nodig:

• Goede redenen om dat te willen doen, weloverwogen; welbewust de Wnra in

• Daarover met ministers praten

• Een datum inwerkingtreden met minister afspreken
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Samenvattend

• ‘Verlengde’ tijdelijke uitzondering tot bijvoorbeeld 2023 bespreken met ministers. 

• Alternatief is welbewust op afgesproken datum samen de Wnra ingaan en daarmee de optie van het 
heropenen van een gesprek over het alsnog permanent uitzonderen niet gebruiken. Is mogelijk, maar 
nu nog niet verstandig want gevolgen nog niet goed te overzien

• Onze bijzondere arbeidsvoorwaarden maken dat wij op niet al te lange termijn uit de pas gaan lopen 
met de CAO-gemeenten. Geleidelijk aan gezamenlijk eigen koers varen ligt voor de hand

• Samen keuze maken voor een scenario actualiseren en onderhouden arbeidsvoorwaarden voor 
verlengde uitzondering

• Met elkaar gaan praten over een gezamenlijke werkgeversvereniging van waaruit wij kunnen 
onderhandelen en die ons met expertise en advies goed kan ondersteunen
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Hoe verder

• Informatie naar managementraden

• Gesprek met Minister

• Gesprek met VNG

• VB december
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