
Van: Accountmanagement VRU <accountmanagement@vru.nl>  
Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 14:17 
Aan: Griffiers <Griffiers@VRU.NL> 
Onderwerp: Bestuurlijke mededeling: Van Taakdifferentiatie naar verplichtend karakter 
 
Goedemiddag, 
 
Zou u onderstaande bestuurlijke mededeling (inclusief bijlage) onder de aandacht van uw raad willen 
brengen? 
Alvast dank voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
Evert Kok 
Accountmanagement 
 
T 088 878 4024 | M 06 51 10 38 78 | e.kok2@vru.nl 
Op vrijdag afwezig 
 

 
Veiligheidsregio Utrecht  
Archimedeslaan 6 | 3584 BA Utrecht 
www.vru.nl | www.brandweer.nl/utrecht  
Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter | YouTube 
Vragen over brandveiligheid thuis? WhatsApp 06 12 95 85 99  
 
Wij helpen mensen in nood, motiveren mensen om zelfredzaam 
te zijn en dragen bij aan het wegnemen van onveilige situaties. 
Elke dag weer, en steeds beter. 
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BERICHTGEVING AAN LEDEN ALGEMEEN BESTUUR VRU 

Door middel van de bestuurlijke mededeling houden wij u, als lid van het algemeen bestuur VRU, 
tussen bestuursvergaderingen functioneel op de hoogte van relevante ontwikkelingen bij de VRU. 
...................................................................................................................................................................
....................................................................... 

VAN TAAKDIFFERENTIATIE NAAR VERPLICHTEND KARAKTER 
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…................................................................................................................................................................
........................................................................ 

In 2019 werd duidelijk dat bepaalde onderdelen in de rechtspositie van de huidige 
brandweervrijwilliger in strijd zijn met Europese wet- en regelgeving. Om de vrijwilliger bij de 
brandweer te behouden moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen 
brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers. In opdracht van de minister van Justitie en 
Veiligheid en het Veiligheidsberaad is een stuurgroep ‘toekomstbestendig brandweerstelsel’ 
ingericht. Om alle betrokkenen goed mee te nemen in de ontwikkelingen is een memo opgesteld 
met informatie over de opdracht, randvoorwaarden en uitgangspunten (bijlage A). Daarnaast is in 
samenwerking met de bestuurlijk portefeuillehouder, de heer Molkenboer, een podcast (klik hier) 
over dit onderwerp uitgebracht waarin dieper wordt ingegaan op aspecten die gerelateerd zijn aan 
de uitwerking van het verplichtende karakter. 
 
De VRU is nauw betrokken bij alle ontwikkelingen en denkt na over mogelijke scenario’s. Tot die tijd 
worden geen onomkeerbare besluiten genomen.  
…................................................................................................................................................................
........................................................................ 
Bestuurlijke mededelingen: is een functionele mailing van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 
Ontvangers: leden algemeen bestuur VRU of de burgemeesters van de 26 gemeenten binnen de VRU 
Eindredactie: Bestuurlijke Zaken, e-mail bestuurlijke.zaken@vru.nl 
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