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Officiële uitgave van Deurne.

De raad der Gemeente Deurne
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 augustus 1993 083;
gelet op het bepaalde in het Besluit Brandweerpersoneel;
b e s l u i t:
vast te stellen de “vergoedingsregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer”

Artikel 1
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder vrijwilliger: vrijwilliger in de zin van
de Rechtspositieregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer.

Artikel 2
1.

2.

3.

De vrijwilliger geniet per kalenderjaar een vaste vergoeding krachtens bijlage VI van de Collectieve
Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR). De vaste vergoeding voor de groepscommandant Neerkant
wordt vastgesteld op het bedrag, hetwelk in bijlage VI is vermeld achter de rang brandmeester
(tevens ondercommandant).
In de vergoeding ten behoeve van officieren is tevens begrepen een kosten vergoeding van f 5,
-- per in het kader van de beroepsuitoefening verrichte activiteit, niet zijnde een activiteit als bedoeld
in artikel 3, lid 2.
De vaste vergoeding voor de groepscommandant Neerkant wordt vastgesteld op het bedrag,
hetwelk in de bij deze regeling behorende bijlage A is vermeld achter de rang “brandmeester”
(tevens ondercommandant)

Artikel 3
1.

1.

3.

De vrijwilliger beneden de rang van adjunct-hoofdbrandmeester – met uitzondering van de
brandmeester die tevens ondercommandant is alsmede de groepscommandant Neerkant – die,
na een door of vanwege de burgemeester ontvangen oproep, deelneemt aan de oefening, of die
lessen van een voor zijn betrekking voorgeschreven cursus volgt, heeft recht op een vergoeding.
De vergoeding, bedoeld in het eerste lid onderscheidenlijk de vergoeding bedoeld in het tweede
lid wordt vastgesteld op het per uur uitgedrukt bedrag, hetwelk in de bij deze verordening behorende bijlage B is vermeld achter de door de vrijwilliger beklede rang.
De vergoeding bedoeld in het eerste lid onderscheidenlijk de vergoeding bedoeld in het tweede
lid wordt berekend op basis van het per uur uitgedrukte bedrag zoals opgenomen in bijlage VI
van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR).

De vergoeding voor de groepscommandant Neerkant, bedoeld in het tweede lid, wordt vastgesteld op
het bedrag, hetwelk in bijlage VI van de CAR is vermeld achter de brandmeester (tevens ondercommandant).

Artikel 4
Burgemeester en wethouders kunnen een vergoedingsregeling vaststellen voor het verrichten van
wacht-, consignatie- en bewakingsdiensten door de vrijwilliger.

Artikel 5
Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen aan de vrijwilliger een vergoeding voor
derving van loon of inkomsten toekennen wegens het verrichten van de in artikel 3, eerste en tweede
lid, bedoelde brandweerdienst.

Artikel 6
Indien de vrijwilliger met toepassing van deze verordening een lagere vaste vergoeding zou ontvangen
dan hij ontving op grond van de oude verordening, blijft het laatste bedoelde bedrag voor hem van
toepassing.

Artikel 7
1.
2.

Deze verordening welke kan worden aangehaald als Vergoedingsregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer treedt in werking met ingang van 14 september 1993.
Met ingang van deze datum vervalt de vergoedingsregeling Vrijwilligers bij de gemeentelijke
Brandweer 1984.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 september 1993.

1

Cvdr 2018 nr. CVDR35706_1

31 juli 2018

