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N O T I T I E  

 

Aan:  Algemeen Bestuur 

Van:  directie Bedrijfsvoering 

Datum: 7 oktober 2020 

Betreft: oprichting werkgeververeniging VR’s 

 

Aanleiding 

In de DB – vergadering van 30 september 2020 is het onderwerp werkgeversvereniging VR’s aan de orde 
geweest. Het DB heeft gevraagd naar een analyse van de consequenties hiervan (personeel en financieel) 
en wat de meerwaarde hiervan is. 

 
Oorzaak 

Tot 1 januari 2020 waren medewerkers in dienst van de VR’s ‘gewone’ gemeenteambtenaren waarop de 

gemeentelijke CAO (de CAR/UWO) van toepassing was. In de CAR/UWO is een apart hoofdstuk voor (een 

beperkt aantal) brandweeronderwerpen opgenomen. Die onderwerpen worden door de brandweerkamer 

behandeld. 

 

Op 1 januari 2020 zijn de gemeenten over gegaan naar de WNRA waardoor de volledige CAO aangepast 

moest worden aan die nieuwe status. VR’s zijn voor onbepaalde tijd uitgezonderd van de WNRA. De 

gewijzigde CAO voor gemeentepersoneel kan daardoor niet onverkort voor personeel van de VR’s gelden. 

De VNG besloot dat de bestaande/oude CAR/UWO voor de periode van slechts 1 jaar door hen zal worden 

ondersteund. Inmiddels is besloten om dit nog met 1 jaar te verlengen.  

De VR’s zien zich genoodzaakt om een eigen werkgeversvereniging op te richten omdat de huidige CAO 

niet langer door de VNG voor de VR’s wordt onderhouden.  

 

Oplossing 

De VR’s hebben zich beraden over de ontstane situatie waarin de huidige werkgeversorganisatie (VNG) 

niet langer bereid is de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de VR’s te behartigen. Na 

verschillende scenario’s te hebben doorgenomen is een besluit in voorbereiding waarbij een ‘eigen’ 

landelijke werkgeversvereniging wordt opgericht voor de VR’s. Als bijlage 5 I treft u de brief aan van het 

Veiligheidsberaad. 

 

Consequenties 

Het oprichten van een eigen werkgeversvereniging is een oneigenlijke oplossing, de VR’s zijn immers 

geen zelfstandig landelijk georganiseerde entiteit. VR’s zijn van en voor regionale gemeenten en worden 

ook door hen gefinancierd. Het is bijzonder dat, in een situatie van een landelijke werkgeversorganisatie, 

de gemeentelijke besturen geen zeggenschap hebben over de arbeidsvoorwaarden van het personeel van 

de regionale VR en wel moeten voorzien in de bekostiging daarvan. 

 

De VRH heeft eerder aangegeven dat zij de oprichting van de werkgeversvereniging zien met uitsluitend 

als doel het tot stand brengen van arbeidsvoorwaarden. En dat de VRH zich op het standpunt stelt dat bij 

de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden worden gevolgd, 

behoudens de huidige vier specifieke brandweerhoofdstukken.  
 

Een landelijke werkgeversvereniging zal initieel de CAO onderhandelingen voor zijn rekening gaan 

nemen. Dat proces moet zorgvuldig en deskundig ambtelijk worden voorbereid en begeleid. In die 

ambtelijke ondersteuning wordt landelijk voorzien door een expertisebureau. Dat expertisebureau zal ten 

minste bestaan uit een arbeidsvoorwaardespecialist, een financieel specialist, een jurist en een 

secretariaat. Het expertisebureau, deze functies en rollen moeten nieuw worden ingericht en de kosten 

hiervan zullen door de verschillende VR’s moeten worden gedragen.  
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Aanvullend bestaat bij de VRH de zorg dat dit expertisebureau zich steeds verder zal ontwikkelen en 

andere arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen landelijk zal willen regelen. De VRH hecht aan 

lokale/regionale invulling van alle overige arbeidsvoorwaarden. 

 

De onderhandelingen over het arbeidsvoorwaardenpakket komt bij de werkgeversvereniging te liggen. 
Dat betekent dat een delegatie van directeuren van VR’s de rol van werkgever aan de 
onderhandelaarstafel gaan vervullen. Het proces van consulteren van de achterban zal nog moeten 

worden ingericht. De vraag is of daarbij de regionale directeur VR als achterban kan worden gezien en 
hoe we dit met de regionale gemeenten gaan afstemmen? En hoe dit zich verhoudt tot het regionale 
bestuur en de gemeenten, die de VR’s grotendeels financieren (in het geval van de VRH, voor ca 85%) 
 

Om tot de werkgeversvereniging te komen zijn nog behoorlijk wat formele procedurele en juridische 

stappen te nemen. 

Daarnaast zijn de VR’s onderling zeer verschillend waardoor de belangen ook uiteen kunnen lopen; zo 

bestaan de VRAA en VRH bijvoorbeeld uit grotendeels beroepsmedewerkers, terwijl in veel andere regio’s 

juist vooral met veel vrijwillige brandweermedewerkers wordt gewerkt. Om daar landelijk een 

werkgeversvereniging van te formeren is een uitdaging. Het is wel noodzakelijk om een eensgezinde 

werkgeversvereniging te vormen willen we partij kunnen bieden aan de onderhandelingstafel met de 

vakbonden. 

 

Aanpassing Gemeenschappelijke regeling 

Het Algemeen Bestuur van de VRH is niet bevoegd om een besluit te nemen tot oprichting van, en 

deelneming in een werkgeversvereniging. De bevoegdheid tot het nemen van een dergelijk besluit moet 

expliciet in de gemeenschappelijke regeling zijn vastgelegd. In de 3e alinea op de eerste pagina van de 

brief van het Veiligheidsberaad (bijlage 5 I) wordt hierop gewezen. 

 

In de GRVRH ontbreekt de bepaling dat het AB deze bevoegdheid heeft, overigens net als in veel andere 

GR-en van Veiligheidsregio’s in NL (o.a. Amsterdam Amstelland, Zuid-Limburg, Limburg-Noord).    

Daarnaast is in artikel 24 van de huidige GR vastgelegd dat de rechtspositie van het grootste deel van 

het personeel gegrondvest is op de CAR UWO. Ook die bepaling moet aangepast worden.  

 

Het proces tot wijziging van de GR heeft in 2016 ongeveer 1,5 jaar gekost. Naast dat een dergelijk 

voorstel de interne besluitvormingsprocedure tot en met het AB binnen de VRH doorloopt, moet deze 

vervolgens binnen de 9 gemeenten richting colleges, via raadscommissies naar de raden geleid worden 

voor instemming. De door het IFV gestuurde concept-brief (bijlage 5 II)  over de voorhangprocedure aan 

de raden, is in Haaglanden op dit moment niet bruikbaar. 

 

Bij de VRH is behoefte om op het volledige proces goed en zorgvuldig aangesloten te blijven. Regionaal is 

daar nu onvoldoende capaciteit voor beschikbaar. Het is wenselijk om voor de periode van twee jaar 

aanvullend een deskundige in te huren die ons bij dit proces op procedureel en inhoudelijk terrein kan 

begeleiden. Dit zijn extra kosten voor de VRH. 

 

 

Standpunt VRH 
• De VR’s zijn het meest gebaat bij het onderhouden van de CAR/UWO door de, bestaande 

werkgeversvereniging van de gemeenten, de VNG, 

• De VRH sluit zich alleen aan bij het standpunt om een werkgeversvereniging op te richten omdat 

de VNG de arbeidsvoorwaarden niet langer wil behartigen, 

• De VRH ziet de oprichting van de werkgeversvereniging met uitsluitend als doel het tot stand 

brengen van arbeidsvoorwaarden, 

• De VRH stelt zich op het standpunt dat bij de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden de 

gemeentelijke arbeidsvoorwaarden worden gevolgd, behoudens de huidige vier specifieke 

brandweerhoofdstukken, 

• Het oprichten van een landelijke werkgeversvereniging voor de VR’s is oneigenlijk en creëert een 

extra laag met bijkomende bureaucratie, 

• Er zijn tijdelijk extra kosten regionaal mee gemoeid om tot de oprichting te komen,  

• Er ontstaan structurele extra kosten voor een expertisebureau, 
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• De gemeenschappelijke regeling moet worden aangepast om het AB de bevoegdheid te geven om 

tot oprichting van een werkgeversvereniging over te gaan, 

• De termijn die is voorzien voor de oprichting van de werkgeversvereniging is te kort om de GR 

aan te passen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


