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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 

 


