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Geacht bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland.
De brandweercommandant van de VRAA, de heer L. Schaap heeft op 30 april jl. een uitgebreid interview
gegeven voor het radioprogramma Nieuws BV van de NPO 1.
In dit publieke interview heeft de heer Schaap de medezeggenschap onder meer betiteld als maffia (de maffia
van de medezeggenschap) en daarnaast bevestigd hij de stelling van de interviewer dat de 24 uursdienst
kenmerken heeft van een motorbende. Hiernaast stelt de heer Schaap dat de brandweer het overgrote deel
van de tijd niet met hun vak bezig is en slechts 8 uur werkt van de 24 uur. De heer Schaap stelt dat deze cultuur
al 140 jaar in het korps bestaat. In hetzelfde interview zegt de heer Schaap dat hij zich niet kan voorstellen dat
de Amsterdamse problemen met de 24 uurs dienst niet ook in de rest van het land voorkomen.
In dit interview geeft de heer Schaap dus een aantal kwalificaties, met name aan de medezeggenschap en de
(medewerkers in) 24 uursdienst, maar in feite aan de hele brandweer, die het brandweerpersoneel van met
name de VRAA heeft beledigd en diep heeft gekwetst.
Met zijn uitspraken stelt hij zijn eigen organisatie in een kwaad daglicht. Van de kwalificaties als maffia en
motorbende, gaat de sterke suggestie uit dat de Amsterdamse Brandweer kenmerken heeft van
georganiseerde criminaliteit. Dit negatieve beeld dat door de eigen commandant wordt overgebracht aan de
gemeenschap van Amsterdam-Amstelland, kan goed leiden tot verminderde acceptatie van de Brandweer.
Hierdoor kan zijn taak, namelijk het adviseren over brandveiligheid, het bestrijden van branden en redden van
levens in de regio, in het gedrang komen. Het gevaar bestaat dat dit ten koste gaat van de effectiviteit van het
optreden van de Brandweer. Met alle risico’s van dien voor de burgers.
De vakbonden komen naar aanleiding van dit interview, en een later stuk in het Parool dat het beeld nog
verder versterkt, tot het volgende:
Overwegende dat:
 De commandant kwetsende en beledigende uitspraken doet over en kwalificaties, zoals maffia en
motorbende, geeft aan de medezeggenschap, aan het personeel van met name de 24 uursdienst
maar ook de hele Brandweer;
 De commandant in het openbaar met deze suggesties de medezeggenschap, het personeel van de
24 uursdienst, maar in feite de hele Brandweer, hiermee trekt in de sfeer van de georganiseerde
criminaliteit, waardoor het functioneren in het openbaar van de brandweer gehinderd kan worden.
 De commandant tevens stelt dat, in strijd met de feiten, de 24 uurs dienst het overgrote deel van haar
tijd niet met haar werk bezig is (aanwezigheidsdienst, kazernering en consignatie, is werktijd, zie
jurisprudentie van het Europees hof);
 De 24 uursdienst in feite door de commandant als bijbaan wordt beschouwd voor de
brandweermannen in die 24 uurs dienst (wel 48 uur draaien tegen 36 uur salaris);
 Enzovoort.
Concluderen de vakbonden dat de Commandant van de Brandweer VRAA als hoogst leidinggevende en het
gezicht van de brandweer naar buiten zich, onder andere met dit interview, niet heeft gedragen zoals een goed
ambtenaar betaamt en onderdelen van zijn ambtseed heeft geschonden.

De gezamenlijke vakbonden verzoeken het bestuur van de VRAA dan ook om een onafhankelijk onderzoek in
te stellen naar het plichtsverzuim van de commandant dat hieruit voortvloeit.
Wellicht ten overvloede, de bonden kunnen zich niet voorstellen dat als een gewone medewerker dergelijke
uitingen zou doen op de publieke radio over de directie en/of het bestuur van de VRAA, deze medewerker door
uw bestuur niet onmiddellijk geschorst zou worden voor een disciplinair onderzoek.
Tot slot willen de bonden u nog het volgende meegeven.
De bonden zijn benaderd door vele leden uit het Amsterdamse korps. Uit deze contacten blijkt ons dat er
sprake is van angst en een intimiderende sfeer in het Brandweerkorps, vanuit de leiding bij de Brandweer
Amsterdam-Amstelland.
Ook stellen de bonden vast dat de uitlatingen van de Brandweercommandant de heer Schaap, naar de
medezeggenschap en het personeel toe een sterk provocatief karakter hebben. Tot op heden kunnen wij niet
anders dan vaststellen dat men zich in het korps niet heeft laten provoceren.
Tevens stellen de bonden vast dat de conclusie uit het onlangs verschenen belevingsonderzoek, dat er een
kloof is tussen de manschappen en de leiding van de Veiligheidsregio, door deze commandant in extreme mate
wordt bevestigd. En dit is niet bepaald de stijl van management waar dit brandweerkorps nu op zit te wachten.
Wij verzoeken u op deze brief uiterlijk 23 mei a.s. te reageren.
Hiernaast deel ik u mee dat deze brief, na ontvangst door uw bestuur, openbaar zal worden gemaakt. Het
voortdurende optreden van uw commandant de heer Schaap in de publiciteit, dwingt ons hiertoe.
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Mede namens de bonden
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