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Datum 13 maart 2020 Ons kenmerk

Onderwerp Rechtspositie brandweervrijwilligers en Europa 2855470

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Geachte heren Bruls en Kolif,

Voorafgaand aan het Veiligheidsberaad van 16 maart a.s. breng ik u in het kader
van de rechtspositie brandweervrijwilligers op de hoogte van de vorderingen van
mijn overleg in Brussel en richting andere Europese lidstaten.

In de afgelopen weken en maanden zijn er vanuit mijn ministerie in Europees
verband meerdere gesprekken gevoerd over de rechtspositie van
brandweervrijwilligers, onder meer met een ambtelijke afvaardiging van de
Europese Commissie (CIE). Ook is vanuit mijn ministerie gesproken met
Duitsland, België en Frankrijk over de vraag in welke mate de situatie in die
landen vergelijkbaar is, of een gezamenlijk optrekken richting de CIE mogelijk is
en of dat versterkend uitpakt. Deze gesprekken hebben vooralsnog geen
vruchtbare route opgeleverd. De verschillen in de feitelijke situatie en de
verschillen in wensen tot verandering zijn tussen deze EU-landen groter dan
eerder voorzien.

De diverse contacten overziend kom ik tot een bevestiging van het eerder door
mij geschetste beeld dat we geen hooggespannen verwachtingen moeten hebben
van een uitzonderingspositie in EU-verband. Gegeven ook de fundamentele
bescherming die werknemers genieten via de Deeltijdrichtlijn (97/81/EG) en de
Arbeidstijdenrichtlijn (2003/88/EG), beschouw ik de kans op een aparte richtlijn
voor de brandweervrijwilligers als niet realistisch.

Het bovenstaande laat zien dat wij onverminderd moeten doorwerken aan het
traject taakdifferentiatie brandweervrijwilligers zoals in ons overleg in december
jI. afgesproken. Vrijwilligheid bij de brandweer is een groot goed. We zetten ons
gezamenlijk in voor het behoud hiervan.
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Ik vraag u deze brief onder de aandacht te brengen van de voorzitters van de 25 Ons kenmerk
veiligheidsregio’s. 2855470

De Minister van Justitie en Veiligheid,
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