
Uitruk op Maat
Het Veiligheidsberaad heeft in zijn vergadering van 28 november 2014 
het kader ‘Uitruk op maat’ vastgesteld. De doelstelling van het kader is 
om het optreden van de brandweer beter af te stemmen op de aard en 
omvang van een incident. Het kader geeft invulling aan de behoefte van 
veiligheidsregio’s om zelf af te kunnen wegen of ze wel of niet, en onder 
welke omstandigheden, werken met een uitruk op maat. 

Waarom werken met een uitruk op maat? 
Na een melding rukt de brandweer standaard uit met een tankautospuit 
met zes personen (TS6). Deze standaard uitruk is geënt op het 
maatgevende incident ‘brand in een woning’. De praktijk leert echter dat 
een groot aantal incidenten, naar schatting 75 tot 80%, beduidend kleiner 
is dan het maatgevende incident en daarom ook minder menskracht 
behoeft dan de TS6. In de praktijk blijkt het lastig voor het bestuur van 
een veiligheidsregio om af te wegen wanneer variabele voertuigbezetting 
slim en verantwoord is en wanneer niet. Daarom is in opdracht van 
het Veiligheidsberaad het landelijk kader ‘Uitruk op Maat’ ontwikkeld. 
Slimmer en efficiënter brandweeroptreden is het uitgangspunt van het 
Veiligheidsberaad hierbij. Bijkomend voordeel is een kostenbesparing, 
alle gemeenten en veiligheidsregio’s hebben immers te maken met 
bezuinigingen. 
 
Landelijk kader ‘Uitruk op Maat’
De belangrijkste componenten van het landelijk kader ‘Uitruk op Maat’ 
zijn: 

 > Landelijk ondersteunt het kader de inzet van de SIV2 (snel interventie 
voertuig met 2 personen), TS4 (tankautospuit met 4 personen) 
en uiteraard de TS6 (tankautospuit met 6 personen). Indien een 
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 > Landelijk kader Uitruk op Maat: slimmer en 
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 > Landelijk kader  is vastgesteld door het 
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veiligheidsregio kiest voor een afwijkende 
inzet, draagt de veiligheidsregio zelf zorg 
voor de eventuele vereiste aanvullende 
randvoorwaarden. 

 > Uitruk op maat gaat over incidenten 
kleiner dan het maatgevend scenario. Bij 
het maatgevend scenario is nog altijd de 
slagkracht van een TS6 nodig.  

 > Opschalen van klein naar groot is altijd 
(snel) mogelijk

Steeds meer veiligheidsregio’s gebruiken 
het landelijk kader. De Abvakabo en de VBV 
(Vakvereniging Brandweervrijwilligers) roepen 
om voorzichtigheid en terughoudendheid bij 
het invoeren van ‘Uitruk Op Maat’. Hun zorg 
is dat er onvoldoende draagvlak is en niet 
voldoende garanties voor de veiligheid van 
brandweerpersoneel. Brandweer Nederland 
en het Veiligheidsberaad hebben met hen 
afgesproken dat zij gaan evalueren hoe het 
kader wordt ervaren. Veiligheid voor de burger 
en het brandweerpersoneel staan voor alle 
partijen voorop.   
 
Vervolgproces
Het Veiligheidsberaad heeft het landelijk 
kader eind 2014 aangeboden aan de minister 
van Veiligheid en Justitie. Na vaststelling 
van het kader, is de implementatie van het 
kader gestart onder regie van de Raad van 
Brandweercommandanten (RBC), in goede 
afstemming met het personeel. 

RemBrand: 
brandveiligheid is 
coproductie
Op dit moment wordt de brandweer bijna uitsluitend beoordeeld 
op de opkomsttijden. Het Veiligheidsberaad is overtuigd dat 
brandveiligheid afhankelijk is van veel meer factoren. Daarom heeft 
het Veiligheidsberaad aan Brandweer Nederland gevraagd om een 
alternatief uit te werken. Het recent afgeronde project RemBrand 
heeft hieraan invulling gegeven. De resultaten van het project staan 
in het rapport ‘Brandveiligheid is coproductie’. Het Veiligheidsberaad 
staat vierkant achter de resultaten en heeft in haar vergadering van 12 
juni met het rapport ingestemd.  

RemBrand: brandveiligheid is coproductie
Brandweer Nederland stelt in het rapport ‘Brandveiligheid is 
coproductie’ een pakket aan maatregelen voor die samen een 
grote verbetering van brandveiligheid opleveren. De belangrijkste 
maatregelen zijn:

 > Van objectgerichte- naar gebiedsgerichte opkomsttijden
 > Verplichte rookmelders voor alle woningen
 > Brandveiligheidseisen voor meubilair
 > Integrale aanpak brandveiligheid door gemeenten
 > Brandveiligheid integreren in het (technisch) onderwijs
 > Samenwerken met verzekeraars 

Vervolgproces
Het Veiligheidsberaad biedt de uitkomsten van het project RemBrand 
binnenkort aan de minister van Veiligheid en Justitie aan. De 
maatregelen die worden voorgesteld, betekenen verschillende 
wetswijzigingen, inzet van gemeenten, bepaalde aanpassingen in 
onderwijs en afspraken met verzekeraars. 


