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1. Bent u op de hoogte van de nieuwe EU-regels ten aanzien van de vrijwillige 
brandweer?  
Het college is op de hoogte van de uitspraak van het Europese Hof hierover. Er is geen 
sprake van nieuwe wetgeving, maar van een rechterlijke uitspraak. Deze uitspraak gaat over 
de vraag of er sprake zou moeten zijn van een grotere mate van gelijkstelling tussen betaalde 
brandweerlieden en vrijwillige brandweerlieden. De precieze gevolgen van deze uitspraak 
worden nu in kaart gebracht.  
 
2. Bent u het met ons eens dat ook brandweervrijwilligers onmisbaar zijn voor onze 
samenleving waarin veiligheid een groot goed is? 
De gemeente Dalfsen is voor het bestrijden van branden voor 100% afhankelijk van vrijwillige 
brandweer. Hierin is Dalfsen niet uniek: in IJsselland hebben alleen Zwolle en Deventer 
permanente bezetting/kazernering. Alle andere gemeenten in IJsselland hebben vrijwillige 
brandweer. Dit geldt ook voor het grootste deel van de Nederlandse gemeenten. Het 
permanent bezetten van brandweerposten zou onbetaalbaar zijn. De inzet van vrijwillige 
brandweer maakt een flexibele en betaalbare bestrijding van branden en inzet bij 
hulpverlening mogelijk. De inzet van onze brandweervrouwen en –mannen is zeer te 
waarderen: zij staan dag en nacht klaar voor onze veiligheid. Daarnaast is de inzet op 
preventie van branden van groot belang. De Veiligheidsregio IJsselland zet zich hier samen 
met netwerkpartners voor in.  
 
3.  Wat zijn de gevolgen voor Dalfsen, wanneer de aangekondigde Europese wet- en 
regelgeving van kracht wordt die aan vrijwillige brandweerlieden dezelfde (loon)eisen 
en arbeidsvoorwaarden stelt als aan professionals? 
De gevolgen zijn op dit moment nog niet duidelijk. De uitspraak van het Europese Hof zou tot 
extra kosten kunnen leiden. Maar de mate waarin, is nog niet precies aan te geven. 
Overigens is het goed te vermelden dat de vrijwilligers bij de brandweer nu ook al wel een 
vergoeding ontvangen. In de begroting heeft het college bij de VR IJsselland een risico 
opgenomen met betrekking tot de uitspraak van het Europese Hof, zonder dit risico op dit 
moment kwantitatief te kunnen duiden.  
 
4. Hoe is het contact met de Veiligheidsregio en de vrijwilligers op de brandweerposten 
in Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld over deze ontwikkeling? 
Op bestuurlijk niveau worden deze ontwikkelingen besproken in het Algemeen Bestuur van 
de Veiligheidsregio. Ook op de brandweerposten wordt dit onderwerp besproken door de 
Veiligheidsregio IJsselland. Gegeven dat de uitspraak van het Europese Hof betrekking heeft 
op de vrijwillige brandweer in heel Nederland, is dit ook onderwerp van gesprek op nationaal 
niveau. En landelijk speelt er al langer een onderzoek naar de toekomst van de vrijwilligheid 
van de brandweer. De uitspraak van het Europese Hof maakt dat dit onderzoek nu versneld 
wordt.    
 
5. In hoeverre bent u met de lokale ondernemers in gesprek over de inzetbaarheid van 
medewerkers als brandweervrijwilligers in het algemeen en in relatie tot deze 
ontwikkelingen in het bijzonder?  
Het college is erg blij dat de drie ploegen in de gemeente Dalfsen momenteel goed bezet zijn. 
Om te beginnen is dat te danken aan de inzet van de vrijwilligers zelf. Maar daarnaast aan de 
lokale werkgevers die de brandweervrijwilligers in staat stellen zich in te zetten voor de 
brandweer. Nu de gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof nog geduid worden, is 
een gesprek met lokale werkgevers nog niet aan de orde. Wanneer de gevolgen aanleiding 
geven tot een overleg met de lokale werkgevers, dan zal het college dit gesprek uiteraard 
aangaan.  


