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OPLEGNOTITIE  
 

 

 
 

Onderwerp: Nieuwsitem Een Vandaag  

 

Voorstel: 

De leden van de BAC Brandweer wordt gevraagd om:  

 Kennis te nemen van de peiling die is gebruikt voor de nieuwsuitzending en de daaraan 

gerelateerde Kamervragen; 

 Een (strategisch) advies formuleren voor het DB/VB over hoe om te gaan met de (signalen uit) 

de peiling.  

 

Context en aanleiding 

Op 2 januari 2014 kwam in Een Vandaag een nieuwsitem aan bod over de brandveiligheid in 

Nederland. Aanleiding vormde een peiling uitgevoerd door AbvocaBo FNV in samenwerking met Een 

Vandaag met medewerking van de VBV. Uit de peiling komen alarmerende resultaten als het gaat om 

de brandveiligheid van de burger en de brandweer zelf.  

 

Het Veiligheidsberaad noch Brandweer Nederland is betrokken geweest bij de peiling. Er is geen 

reactie gevraagd aan het Veiligheidsberaad. Direct na de uitzending is besloten (door de voorzitter 

van het Veiligheidsberaad) om niet bestuurlijk te reageren.    

 

Door andere media is het bericht over brandveiligheid niet overgenomen. De minister van VenJ heeft 

aangegeven rondom dit onderwerp te willen optrekken met het Veiligheidsberaad.  

 

Ondanks kanttekeningen op het onderzoek gaat er wel een signaalfunctie van uit. Veel antwoorden 

liggen op managementniveau in de veiligheidsregio’s, zeker wanneer het gaat over de betrokkenheid 

van de leiding bij de werkvloer en de afstand tussen commandant en vrijwilliger. 

 

De voorzitter van de RBC heeft aangegeven dat er in ieder geval een medewerkeronderzoek komt.  

 

Toelichting 

Hieronder staan enkele nuances op de peiling: 

  

 De teksten zijn zo opgesteld dat het lijkt of het om percentages van de totale 

brandweerpopulatie gaat. Het gaat echter om percentages van de respondenten (1840 

brandweermensen van de 30.000 = 6%).  

 Het gaat niet om een steekproef maar om leden van de VBV.  

 De regionalisering van de brandweer is pas sinds een week formeel van kracht, het is te vroeg 

om al iets over het functioneren van de brandweer in de veiligheidsregio te zeggen.  

 Zonder experimenten geen innovatie, veel regio’s zijn juist tevreden met variabele 

voertuigbezetting (VV). Binnenkort komt het WODC met een bestuurlijk afwegingskader voor 

bestuurders om te helpen met de keuze wel of geen VV in de regio.  
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 Sommige stellingen uit de peiling zijn suggestief:  “In mijn regio worden onaanvaardbare 

veiligheidsrisico’s genomen voor de BURGERS door de bezetting op de wagens aan te 

passen”  

 

Inmiddels is overeen gekomen dat het ten eerste belangrijk is om het realistische beeld te achterhalen 

en daarmee de huidige berichtgeving te nuanceren. Naast acties op managementniveaus moet ook 

een bestuurlijk geluid klinken.  Komende DB vergadering zal worden bepaald wat een wenselijke 

koers is in deze. Daarom wordt uw inbreng op prijs gesteld. 
 

Bijlagen: 

9a Peiling (volledig rapport) 

9b Kamervragen  

 


