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t.a.v. mevrouw J. Meerenburgh. 
Postbus 7010 

6801 HA Arnhem 
 

Leusden, 22 februari 2018 
 

 

Geachte mevrouw Meerenburgh, beste Janice, 
 

In de laatste stuurgroep Statistiek en beleving maakte Ton van der Vossen een aantal opmerkingen en zei hij toe 
dat er nog een reactie op het essay en het rapport tegemoet gezien kon worden. Deze reactie treft u hier aan. 

 
Omdat zowel de notitie brandweerstatistiek als het essay in de conceptfase verkeren leek het mij het eenvoudigst 

in de documenten zelf de reacties aan te geven. Een aantal opmerkingen kunnen aanleiding geven tot 
overdenking, de opmerkingen waarin de mening van de VBV wordt weergegeven zien we graag terug in de 

stukken. 

 
Wat het voorstel van agendapunt 4 betreft meld ik hierbij nog het volgende.  

Als het om statistiek gaat hecht de VBV sterk aan een presentatie en verzameling van data door een 
onafhankelijke partij. Dat is niet alleen goed voor de kwaliteit van het te leveren product maar zorgt daarnaast 

voor een brede acceptatie in het veld en maatschappij. Het CBS heeft in vele jaren bewezen -en doet dat nog 
dagelijks- kwaliteit te leveren en de acceptatie van de cijfers van hen door de maatschappij staat zelden of nooit 

ter discussie. Daarnaast is het inrichten van een statistiekbureau in het IFV wel mogelijk maar introduceert ook 
een grote kwetsbaarheid gezien de nu eenmaal beperkte personeelsinzet die dat bureau zal kennen. 

De VBV is er een grote voorstander van om het CBS opdracht te verlenen de brandweerstatistiek in de toekomst 

te (blijven) doen. Vanuit het CBS begrepen wij eerder dat daar mogelijkheden bestaan maar dat over financiering 
gesproken moet worden. 

 
Ik wens u en Astrid veel succes met het produceren van de stukken voor het VB. 

 
Met vriendelijke groet, 

Namens de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers, 
 

 

 
 

 
 

Marcel Dokter  
voorzitter 

 
 

 


