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Geachte leden van het Veiligheidsberaad,  
 

In aanvulling op onze reactie van 1 december 2017 op het belevingsonderzoek, vindt de Vakvereniging 
Brandweer Vrijwilligers (hierna VBV) het van belang ontwikkelingen die ons al enige tijd verontrusten ook 

met u te delen. Dat deden we eerder in de stuurgroep en de begeleidingscommissie van het onderzoek.  

Het gaat hierbij om onze bevindingen over het onderwerp, c.q. het deelproject ‘brandweerstatistiek’ en de 
gemeenschappelijk zorg van de veiligheidsregio’s voor de inrichting van een uniforme informatievoorziening.  

 
Vacuüm in beschikbaarheid betrouwbare sturingsdata 

Niet alle omstandigheden bij de brandweer laten zich precies en systematisch vastleggen, maar het 

ontbreken van betrouwbare sturingsinformatie heeft consequenties als het gaat om inzicht in de prestaties 
van de brandweer. Zeker nadat ook het CBS ervoor heeft gekozen om na 83 jaar de ‘Brandweerstatistiek’ te 

schrappen uit het statistisch programma (het CBS beschikt over brand(weer)gegevens vanaf het jaar 1933). 
Het ministerie van JenV heeft de financiering voor 2017 en 2018 toegezegd, maar het vervolg is onzeker. 

Het lijkt nu zo te zijn dat de cijfers door de branche zelf geleverd moeten worden en het terugtrekken van 
het CBS in relatieve stilte vorm krijgt. De VBV is sceptisch over dit ontstane ‘vacuüm’ in de beschikbaarheid 

van betrouwbare sturingsdata.  

 
Ook omdat de VBV jarenlang (o.a. in samenwerking met het ministerie van JenV, Brandweer Nederland, en 

het CBS) heeft geijverd voor het verbeteren van de brandweerstatistiek. Doel was vooral om betrouwbaar 
cijfermateriaal te genereren over de brandweer als geheel of - in de woorden van de minister - het systeem 

brandweer. De cijfers gaan dan vooral over de repressieve prestaties en kengetallen waar het personeel en 

geld betreft. In dat proces is ons duidelijk geworden dat het verzamelen en presenteren van betrouwbare 
cijfers een echt vak is. Twijfel over cijfers geeft aanleiding tot discussie en omstreden uitgangspunten of 

bevindingen, zoals dat bijvoorbeeld bij het aantal Brandweer Vrijwilligers, ‘uitruk op maat’, de opkomsttijden 
en de evaluatie van het PPMO het geval is. 

 

Wie gaat betrouwbaar cijfermateriaal leveren over de brandweerzorg in ons land?  
In het verloop van het onderzoek ‘Brandweerstatistiek en beleving brandweerpersoneel’ is door de 

begeleidingscommissie geconstateerd dat voor het statistiekdeel het lastig blijkt om op een wetenschappelijk 
verantwoorde wijze betrouwbare gegevens boven tafel te krijgen en het daarom te risicovol bleek deze 

integraal onderdeel uit te laten maken van het nauwkeurig opgezette belevingsonderzoek. Dit is een  
verontrustende constatering en roept bij de VBV impliciet de vraag op welk kwalitatief goed alternatief er nu 

voorhanden is om te voorzien in de maatschappelijke behoefte aan betrouwbaar cijfermateriaal over de 

brandweerzorg in ons land? 
 

Het voorstel om de meting van de brandweerstatistiek jaarlijks te herhalen of op termijn wellicht continue te 
laten plaatsvinden, kent sterke overeenkomsten met gelijksoortige voornemens van Brandweer Nederland 

sinds 2008. Dit voornemen was er toen op gericht om zonder al te veel moeite op elk moment van de dag 
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zicht te krijgen op de prestaties van ons brandweerwerk. Dat vinden wij een goede zaak en is ook nodig met 

het oog op de maatschappelijke behoefte aan betrouwbaar cijfermateriaal.  
Kijkend naar de actuele stand van zaken, kunnen we echter niet anders dan concluderen dat de beoogde 

‘flinke verbeterslagen’, zoals benoemd in talrijke onderzoeken en projecten, zijn gestrand. De logische 
vervolgvraag is nu: waarom is deze ambitie niet uit de verf gekomen?  

 

De constatering dat het op een wetenschappelijk verantwoorde wijze verzamelen van betrouwbare gegevens 
beter kan, zou immers moeten leiden tot gerichte pogingen om een daadwerkelijke verbetering tot stand te 

brengen. Maar omdat de genoemde voornemens in schoonheid zijn gestrand hebben wij de minister, als 
systeemverantwoordelijke, gevraagd maatregelen te treffen om de maatschappelijke behoefte aan 

onafhankelijk en betrouwbaar cijfermateriaal over de prestaties van de brandweer in ons land te 

waarborgen. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar de continuering van de brandweerstatistiek door het CBS in 
samenwerking met het IFV.  

 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

 
Hoogachtend, 

Namens de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers 

 
 

 
 

Marcel Dokter 

voorzitter 


