
 

Inzet voor cao Veiligheidsregio's 
De CNV-inzet voor een nieuwe cao Veiligheidsregio's (voorheen: cao Brandweer) is na 

een breed uitgezette enquête onder leden en niet leden, werkzaam als 

beroepsbrandweer of vrijwillig brandweerman of -vrouw, definitief vastgesteld.  

De uitkomsten van de enquête zijn met de kaderleden op 8 september 2022 besproken. 

Tijdens dit overleg zijn de 4 belangrijkste punten bepaald waarmee wij de 

onderhandelingen ingaan. Met deze inzet worden de gesprekken over een nieuwe cao 

gevoerd: 

 

Loon 

De inflatie is op dit moment ongekend hoog. Een grote groep respondenten geeft 

aan in toenemende mate moeilijker rond te komen. Daarom zetten we tijdens de 
onderhandelingen vol in op een hoger salaris. De huidige economische 

ontwikkelingen geven aanleiding tot een looneis die leidt tot koopkrachtbehoud, 
maar ook koopkrachtverbetering.  
 

Woonwerk- thuisvergoeding 

Bij de veiligheidsregio’s wordt veel gereisd voor woon-werk. Mede door de 

omvang van de gebieden en de makkelijke wisseling van standplaatsen werkt 
veel personeel niet meer in de woonplaats. Wij willen dan ook dat iedereen 
minimaal een woon-werkvergoeding krijgt ter hoogte van de maximale 

belastingvrijstelling voor woon-werkverkeer (nu € 0,19, zal worden verhoogd tot 
€ 0,21). Hieraan gekoppeld, willen wij een thuiswerkvergoeding afspreken voor 

iedereen die thuis kan werken en geacht wordt dat ook te doen. 
  

Vroegpensioen  
Uit onze enquête is gebleken dat er een grote behoefte is aan een vorm van 
vroegpensioen. Dit geldt niet alleen voor de brandweer die geen recht heeft op 

functioneel leeftijdsontslag (FLO), maar ook voor bijvoorbeeld het personeel van 
de meldkamer en andere diensten die in onregelmatigheid zitten en of hun 

functie als fysiek of mentaal als zwaar ervaren. Tot 2026 is er een Regeling voor 
Vervroegde Uittreding-vrijstelling (RVU) vanuit het pensioenakkoord. Wij stellen 
voor om de RVU-regeling open te stellen voor personeel dat tenminste 10 jaar in 

dienst is bij de veiligheidsregio’s.  
 

Duurzame inzetbaarheidsmaatregelen 

Een betere balans tussen werk en privé en concrete stappen voor duurzame 

inzetbaarheid. Lokaal zijn veiligheidsregio’s hier wel mee bezig maar leidt nog 
onvoldoende tot maatregelen waar mensen echt gebruik van kunnen maken. Wij 
stellen voor om in dit kader het generatiepact voor de hele sector zo af te 

spreken dat alle leeftijdsgroepen hier baat bij hebben. Tevens is ons voorstel om 
een gelijkwaardig samengestelde werkgroep duurzaamheid/balans te installeren 

die deze cao-periode concrete maatregelen gaat uitwerken voor de sector.  
  
Uit onze enquête kwamen nog vele andere onderwerpen naar voren waarvan wij 

er nog drie met jullie willen delen.  



 

 

  

1. Tweede Loopbaanbeleid. Respondenten vinden het hoog tijd dat daar 
helderheid over komt. Zeker gezien de signalen en uitspraken van de 
korpsleiding en de lokale afspraken die worden gemaakt.  

2. Nachtdienstontheffing voor ouderen bij de meldkamers. In het verleden is 
de nachtdienstontheffing uit de rechtspositie gehaald terwijl volstrekt 

duidelijk is dat nachtdiensten voor ouderen zeer belastend zijn en niet 
bijdragen aan duurzame inzetbaarheid.  

3. Piketvergoeding. De verschillen en hoogte ervan werden hierbij veelvuldig 

genoemd.  

 


