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Geachte Gemeenteraad,

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft in de
vergadering van 5 apriljl. gevraagd om extra informatie over de Wet normalisatie
rechtspositie ambtenaren (Wnra). Deze brief geeft invulling aan dit vezoek met daarnaast
een korte toelichting wat betreft de te verwachten gevolgen na de inwerkingtreding.

lnhoud Wnra
Met ingang van 1 januari2020 zal de Wnra van kracht worden. Deze wet heeft tot
doel de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te stellen qua rechten en
plichten aan die van werknemers in het bedrijfsleven. Alle ambtenaren krijgen een
tweezijdige arbeidsovereenkomst in plaats van een eenzijdige aanstelling.

Deze ontwikkeling roept vervolgens de vraag in het leven wat voor een consequenties dit
heeft voor de positie van de brandweervrijwilligers. Op basis van Europese Richtlijnen
omtrent gelijke behandeling hebben zij namelijk eveneens aanspraak op de rechtspositie
die de Wnra voorstaat. Nationaal gezien zou het uitvoeren van deze wetgeving voor 19.000
vrijwilligers een andere arbeidsverhouding opleveren, namelijk de verandering van de
status vrijwilliger naar de status deeltijdmedewerker. Dit brengt vervolgens voor de
werkgever andere juridische en financiële verplichtingen met zich mee. Op dit moment
wordt over deze problematiek op landelijk niveau gesproken, waardoor voor het personeel
van de veiligheidsregio's (waar de brandweer een onderdeelvan is) de invoering van de
wet is uitgesteld tot I januari 2021.

Gevolgen vrijwilligers en de veiligheidsregio
Concreet betekent het doorvoeren van de uitgangspunten van de Wnra dat iedere
vrijwilliger een arbeidsovereenkomst krijgt in plaats van een vast bedrag als
jaarvergoeding met een vergoeding per verrichting. Hierdoor krijgt de werkgever ondermeer
te maken met de Wet op de minimumlonen, vakantietoeslagen, premieplichten voor de
sociale vezekeringen (\ÂÂ/Ú, Wia, Ziektewet), pensioenuitkeringen (welof niet), ontslag via
de rechter c.q. U\ÂA/, etc.

ln de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werken brandweer, politie, gemeenten en GHOR samen aan
veiligheid.



De kosten per medewerker zullen daardoor significant stijgen voor de werkgever. Het gaat
naar verwachting om een kostenst'rjging van 4OTo. Bij een berekening voor de
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zou dit neerkomen op een kostenverhoging van
€1 miljoen per jaar.

Vanwege het reële risico dat de invoering van de Wnra voor brandweervrijwilligers
doorgaat, heeft het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland bij het
(voorlopig) vaststellen van de jaarrekening 2018 een bedrag van €400.000 gereserveerd
om de verwachte kosten te dekken. Dit zijn de kosten die zullen worden gemaakt in de
aanloopfase en het eerste deel van de hogere exploitatiekosten die hier in 2021 uil
voortvloeien.

B ijzondere omsta nd i g h eden
De Politie en Defensie zijn uitgezonderd voor de toepassing van de Wnra.
Gezien de hierboven beschreven consequenties heeft de (landelijke) brandweerorganisatie
een verzoek gedaan dezelfde uitzondering te maken voor de brandweervrijwilligers.

De Brandweerkamer van de VNG heeft hierover begin 2018 gesproken met het Ministerie
van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Justitie & Veiligheid.
Dit gesprek heeft geleid tot het starten van een nader ondezoek naar de van toepassing
zijnde regelgeving en de mogelijkheden om de huidige status van de brandweervrijwilligers
te behouden. Dit ondezoek heeft echter de conclusie opgeleverd dat er bijna geen
mogelijkheid bestaat om deze uitzonderingspositie ook te creêren voor de
brandweervrijwilligers. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft daarop vezocht dit
resultaat nog eens nader te bezien, met de toezegging de Kamer over het vervolgtraject
begin 2019 te informeren.

Tot op heden is er echter nog geen definitieve richting gegeven en is het dan ook van
belang rekening te houden met de mogelijke financiële impact wanneer de Wnra ook gaat
gelden voor de brandweervrijwilligers. Mocht uiteindelijk anders blijken, zal de
bestemmingsreserve van € 400.000 alsnog aan de gemeenten worden vrijgegeven.

Wij hopen u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland,

Voozitter Secretaris,

J. Hamming

ln de veiligheirisregio Zaanstreek-Weterfand werken brandweer, politie, gemeenten en GHOR samen aan
veiligheid.




