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Betreft: Europees initiatief ter bevordering van burgerengagement om Europese vrijwilligers te 
beschermen en beter te ondersteunen

Richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd bevat 
minimumvoorschriften inzake de veiligheid en de gezondheid van werknemers, met name wat betreft 
het toegestane maximumaantal werkuren en de in acht te nemen minimumrusttijden.

Veel Europese landen organiseren hun civiele veiligheid op tweeledige wijze, met zowel 
beroepsbrandweerlieden als vrijwillige brandweerlieden. In de EU bestaat de vrijwillige brandweer uit 
ongeveer 3,5 miljoen geëngageerde burgers.

In het arrest-Matzak van 21 februari 2018 stelt het Hof van Justitie van de Europese Unie, in dit 
voorbeeld, een Belgische vrijwillige brandweerman gelijk met een gewone werknemer. Gezien de 
verplichtingen die Richtlijn 2003/88/EG oplegt met betrekking tot het verplichte maximumaantal 
werkuren en minimumrusttijden, zou het, indien dit arrest een precedent zou worden en indien de 
richtlijn zou moeten worden toegepast op alle burgers die vrijwillig deelnemen aan de civiele 
bescherming, duidelijk onmogelijk zijn om deze vrijwillige inzet te combineren met een normale 
beroepsactiviteit. Aangezien bijna zeven op de tien vrijwillige brandweerlieden naast hun engagement 
ook nog een baan hebben, zou dit er concreet toe leiden dat eerstehulpdiensten in veel landen 
zouden moeten sluiten.

Dit arrest leidt tot rechtsonzekerheid en doet twijfels rijzen over een dienst die voor miljoenen 
Europese burgers van vitaal belang is. Het ondermijnt ook de veiligheid en de Europese strategische 
autonomie van de lidstaten op een moment dat daar meer dan ooit behoefte aan is. Tegelijk is het 
belangrijk om maatschappelijk en vrijwillig engagement aan te moedigen. Dat komt zowel degenen 
die zich engageren als de samenleving in haar geheel ten goede, met name door de sociale band en 
in het licht van de klimaatverandering waarmee we worden geconfronteerd. Onze samenlevingen 
worden verrijkt door dit vrijwillige engagement, dat een eerste vangnet van solidariteit en openbare 
veiligheid vormt.

In de conclusies van de Raad van 24 februari 2022 over acties op het gebied van civiele bescherming 
in verband met klimaatverandering hebben de lidstaten de Commissie verzocht de betrokkenheid van 
het maatschappelijk middenveld bij de preventie van en de operationele respons op 
klimaatverandering te bevorderen. Daartoe dringen zij er bij de Commissie op aan de bijdrage van de 
burgers aan hun eigen veiligheid en veerkracht te ondersteunen en op vrijwilligers gebaseerde 
initiatieven voor rampenrespons te stimuleren.

1. Hoe is de Commissie van plan dit vrijwillige engagement in Europa te vrijwaren en te 
bevorderen, zonder evenwel Richtlijn 2003/88/EG ter discussie te stellen?

2. Is de Commissie van plan een Europees initiatief inzake burgerengagement voor te stellen?
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