- AANTEKENEN -

Aan: Inspectie Justitie en Veiligheid
De heer mr. H.C.D. Korvinus
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Datum
Onderwerp
Bijlage

: 5 juni 2020
: kwaliteit brandweerzorg
: brief VBV aan de minister
:

Geachte heer Korvinus,
Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw brief van 2 juni 2020 aan de minister van Justitie en
Veiligheid over de opvolging van de aanbevelingen uit het onderzoek naar de inrichting van de repressieve
brandweerzorg in ons land. Uw Inspectie concludeert nu in deze brief - op basis van een inventarisatie van de
opvolging van uw aanbevelingen - dat de besturen van de veiligheidsregio’s uw aanbevelingen hebben
opgevolgd. Die besturen zullen tevreden zijn met uw conclusies en uw keuze om de overige aanbevelingen
over opkomsttijden en slagkracht buiten beschouwing te laten.
De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) is dat nadrukkelijk niet. Want de VBV heeft, reagerend op
signalen dat de brandweerzorg verslechtert, de 25 regiobeelden ook goed bestudeerd en zorgvuldig aanvullend
onderzoek verricht naar de stappen die zijn gezet voor betere brandweerzorg.
Hieruit blijkt dat verschillende veiligheidsregio’s – voorzichtig uitgedrukt – in de praktijk behoorlijk hardleers
zijn in het opvolgen van uw aanbevelingen en het naleven van (wettelijke) bepalingen voor de kwaliteit van de
brandweerzorg en de bepalingen in de Arbowet.
In plaats daarvan maken steeds meer veiligheidsregio’s gebruik van nieuwe werkwijzen en uitgangspunten en
geven daarmee een nieuwe richting aan de taakinvulling van de brandweer op het gebied van opkomsttijden,
voertuigbezettingen en slagkracht. De VBV heeft uw Inspectie hierover regelmatig geïnformeerd. Het hanteren
van nieuwe normen stelt immers eisen aan de inzichtelijkheid, de onderbouwing en aan de consequenties in de
praktijk. Die belangrijke elementen ontbreken in de meeste gevallen of zijn niet in overeenstemming met
vigerende wet- en regelgeving, professionele normenkaders en de doelstelling van de minister om te komen
tot een landelijk uniforme methodiek voor dekkingsplannen waarin de slagkracht centraal is gesteld.
De VBV is van mening dat het ontbreken van dit normbesef impliciet een ernstige bedreiging vormt voor het
professioneel en slagvaardig optreden van de brandweer en daarmee de veiligheid van zowel burgers als
brandweerpersoneel. De minister gaf in zijn beleidsreactie op het rapport over de inrichting van de repressieve
brandweerzorg aan het landelijk beeld dat geschetst wordt in het rapport over de opkomsttijden als
‘zorgwekkend’ te beschouwen. Een kritische, maar terechte kwalificatie, aldus de VBV. Onze overwegingen
treft u verderop in deze brief aan.
Omdat het professionele normenkader, de door het ministerie van BZK en de sector ontwikkelde Leidraad
Repressieve Basisbrandweerzorg, om onduidelijke redenen ‘vervallen’ is verklaard en de regelgeving voor de
basisbrandweerzorg in het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr) slechts voorziet in een minimaal kwaliteitsniveau,
blijken steeds meer veiligheidsregio’s de uitruksterkte van de brandweer te hebben teruggebracht tot één
tankautospuit per kazerne. Als gevolg van het afwijken van dit professionele normenkader zijn er - volgens
onze inventarisatie - in het land inmiddels al zo’n 160 tankautospuiten geruisloos uit de operationele sterkte
van de brandweer verdwenen zonder dat de gevolgen aan burgers en gemeenteraden inzichtelijk zijn gemaakt
en gepresenteerd in een actueel dekkingsplan. Wij hebben de minister hiervan bij brief van 2 juni jl. in kennis
gesteld (zie bijlage).
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Hoewel uw Inspectie in het rapport aangeeft (p. 24) dat bij een aantal brandrisico’s voorzienbaar meer
brandweereenheden benodigd zijn dan uitsluitende de eerste tankautospuit, is het uit de operationele
slagkracht afvoeren van zoveel basisbrandweereenheden en daarmee de uitholling van het in de afgelopen
decennia moeizaam tot stand gekomen kwaliteitsniveau voor de brandweerzorg uw Inspectie kennelijk
ontgaan. Dat vinden wij een zorgwekkende ontwikkeling.
- Bestuurlijke ongehoorzaamheid
In het rapport over de inrichting van de repressieve brandweerzorg uitte uw Inspectie ook stevige kritiek m.b.t.
de opkomsttijden, alsmede het belang van een uniforme regionale aanpak. Samen met de gelijkluidende kritiek
n.a.v. eerdere landelijke onderzoeken naar opkomsttijden en dekkingsplannen (2007, 2012, 2013) is de vraag
gerechtvaardigd of de veiligheidsregio’s de wet- en regelgeving en aanbevelingen van uw Inspectie en die van
de minister überhaupt serieus nemen.
Zo constateerde uw Inspectie in de veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) dat het algemeen bestuur
van de VRNHN het “actuele” ‘Dekkingsplan 2015’ al op 22 november 2013 heeft vastgesteld. Bovendien
worden in de VRNHN de overschrijdingen van de opkomsttijden en de compenserende maatregelen niet
gemotiveerd en zou medio 2017 een nieuw dekkingsplan worden vastgesteld. Wij hebben op de website van
de VRNHN en de gemeenten gezocht naar dit dekkingsplan maar dat (m.u.v. verschillende verwijzingen) niet
kunnen vinden.
Verder lezen wij in het verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van de veiligheids- en
gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) van 28 juni 2017 dat de directeur brandweer van de VGGM na
de ontvangst van het concept-regiobeeld niet van plan was de aanbeveling van uw Inspectie om
gedetailleerder te rapporteren over opkomsttijden op te volgen. Het algemeen bestuur van de VGGM nam
vervolgens op 14 maart 2018 dit standpunt over met een formeel besluit: “De aanbeveling is niet in lijn met
het regionale beleid om minder aandacht te schenken aan de opkomsttijden”. Waarvan akte.
Ook hebben we uw Inspectie op 6 februari 2018 geïnformeerd over een brief die wij hebben verzonden aan
het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Friesland (VRF) n.a.v. het vaststellen van het Dekkingsplan 2.0.
en het op grond daarvan uit de operationele sterkte halen van 11 tankautospuiten. Nota bene de regio waar
uw Inspectie eerder adviseerde (leerpunt 2) om bij beginnende branden in kwetsbare bebouwing direct twee
blusvoertuigen en een redvoertuig (‘middelbrandpotentieel’) te alarmeren omdat dit zorgt voor een slagkracht
waarbij een inzet op een beginnende brand in kwetsbare bebouwing tezamen met een inzet op redding
uitgevoerd kan worden.
In de reactie van uw Inspectie op ons commentaar staat dat de feitelijke opkomsttijden van de ‘eerste
tankautospuiten’ voor alle objecten in de VRF gelijk blijven en de Inspectie dan ook geen aanleiding ziet om
het bestuur van de VRF aan te spreken en aan te zetten tot verbetering. Hierin betrok de Inspectie de
overweging dat een wijziging van het Besluit veiligheidsregio’s gepland is waarbij de door de VRF gekozen
gebiedsgerichte opkomsttijden mogelijk een rol gaan spelen. Het vervelende is echter dat de VRF niet de enige
veiligheidsregio is die vooruitloopt op een mogelijke aanpassing van het besluit en professionele normen heeft
vervangen door eigenhandig geformuleerde uitgangspunten, zoals bijvoorbeeld de veiligheidsregio’s
Gelderland-Zuid en Noord- en Oost-Gelderland.
- Uitruk op Maat
Als het gaat om de veiligheid en gezondheid van het brandweerpersoneel blijken er kennelijk ten tijde van uw
inventarisatie in 2019 nog steeds veiligheidsregio’s te zijn die niet beschikken over een actuele en/of volledig
afgeronde Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor afwijkende voertuigbezetting en waar het uitvoerend
personeel hiervoor niet specifiek opgeleid en geoefend blijkt te zijn. Daarenboven ontbreken bij die regio’s
deugdelijke evaluaties. Dit is niet in overeenstemming met de garanties van het Veiligheidsberaad, met de weten regelgeving voor afwijkende voertuigbezettingen (Bvr) en evenmin met artikel 5 en 8 van de
Arbeidsomstandighedenwet.
In 2015 constateerde de Inspectie SZW immers al dat bij alle geïnspecteerde (19 van de 25) veiligheidsregio’s
een actuele en/of volledige RI&E ontbrak. Bijna overal ontbraken in de RI&E’s ook de elementen training en
opleiding voor nieuwe werkwijzen. Daarom kondigde de Inspectie SZW aan in 2016 herinspecties te gaan
uitvoeren en veiligheidsregio’s die opnieuw dezelfde of soortgelijke overtredingen hebben dan direct te
beboeten. Het is dan ook bijzonder verontrustend dat uw Inspectie drie jaar later veiligheidsregio’s die al
jarenlang met 2 personen uitrukken naar incidenten opnieuw moet aansporen tot het op orde brengen van
RI&E’s. Dat vinden wij zorgwekkend.
Kijk op www.brandweervrijwilligers.nl voor meer informatie over onze vereniging.
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Volgens uw Inspectie moeten de veiligheidsregio’s ook kunnen aantonen dat het personeel dat dienst doet met
een afwijkende voertuigbezetting hiervoor specifiek is opgeleid en geoefend. Ondanks ons aandringen en de
vraag om eenduidige landelijke profielen voor opleidingen en les- en leerstof voor functies die horen bij het
werken in een afwijkende samenstelling van brandweereenheden zijn die er na 10 jaar lang ‘experimenteren’
met tientallen ‘pilots’ nog steeds niet. Dat betekent dat in individuele regio’s eigenstandig opleidingen zijn
bedacht, al dan niet gevolgd door examens waarvan de eisen om dat examen te halen ook per regio zijn
geformuleerd.
Kort gezegd: enige landelijke afstemming of inzicht in kwaliteit bestaat hier niet. De conclusie van uw Inspectie
dat er geen inzicht is of de toepassing van een afwijkende voertuigbezetting leidt tot het resultaat dat bij het
besluit tot invoering werd beoogd, komt naadloos overeen met de opvatting van het brandweerpersoneel in
het belevingsonderzoek; “nagenoeg niemand is van mening dat het werken met een variabele

voertuigbezetting de kwaliteit van de hulpverlening van de brandweer verbetert.”

Omdat het hier gaat om het overtreden van de Arbowet en in het bijzonder het borgen van de veiligheid van
brandweerpersoneel, begrijpen wij niet waarom door de Inspectie aan die veiligheidsregio’s hiervoor twee jaar
respijt wordt verleend. Dit alles in de wetenschap dat er door het Veiligheidsberaad en Brandweer Nederland
geen gegevens worden bijgehouden hoeveel incidenten er zijn geweest waarbij de veiligheid van
brandweermensen in het geding was en dergelijke voorvallen ook niet bij uw Inspectie zijn gemeld (zie het
antwoord op vraag 11). Maar als het misgaat geeft uw Inspectie niet thuis of laat onderzoek aan de
betreffende veiligheidsregio zelf over. Dat is volgens de VBV niet wat de wetgever heeft beoogd met ‘het
houden van onpartijdig en onafhankelijk toezicht’ in artikel 57 van de Wet veiligheidsregio’s.
Samenvattend
Voor de Inspectie gelden de wet- en regelgeving en de wijze waarop de brandweerzorg in Nederland is
georganiseerd als kaders waarbinnen de Inspectie haar toezichthoudende taak uitvoert en hierover
verantwoording aflegt in haar rapportages. Het is voor de VBV daarom onbegrijpelijk dat uw Inspectie het
professionele normenkader, de door het ministerie van BZK en de sector ontwikkelde Leidraad Repressieve
Basisbrandweerzorg, op principiële gronden buiten beschouwing laat. Het is ons daarbij onduidelijk wat de
onderliggende principes zijn waarop die beschouwing is gefundeerd. Vervolgens kwalificeert uw Inspectie wel
het landelijk kader “Uitruk op Maat” als professionele standaard. Die standaard is naar ons oordeel een
normenkader zonder draagvlak op de werkvloer en vastgesteld door een daartoe niet bevoegd orgaan.
Vervolgens gaat uw Inspectie na of aanbevelingen uit eerdere onderzoeken zijn opgevolgd. Dit om een goed
beeld te krijgen van het lerend vermogen in de veiligheidsregio’s. De conclusie van uw Inspectie dat de door
de wetgever beoogde doelen niet worden verwezenlijkt is weliswaar verbijsterend maar kan geenszins een
verrassing zijn.
Op basis van de bovenstaande bevindingen vragen wij ons oprecht af of uw Inspectie wel inspecteert of
slechts de antwoorden van individuele veiligheidsregio’s debiteert. Uw publicatie van 2 juni jl. is voor ons de
bevestiging dat dit laatste het geval is. Wij doen daarom een klemmend beroep op uw Inspectie om tot actie
over te gaan en de veiligheidsregio’s nadrukkelijk te verzoeken uw aanbevelingen alsnog op te volgen, hiervan
rekenschap af te leggen en eigenstandig te controleren of de gemelde aanbevelingen ook werkelijk
geïmplementeerd zijn.
In afwachting van uw reactie en met dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers.

Marcel Dokter
voorzitter
Afschrift aan:
- De minister van Justitie en Veiligheid
- De Kamercommissie Justitie en Veiligheid
Kijk op www.brandweervrijwilligers.nl voor meer informatie over onze vereniging.
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BIJLAGE

- AANTEKENEN De Minister van Justitie en Veiligheid
De heer prof. mr. F.B.J. Grapperhaus
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Datum
Onderwerp
Bijlage(n)

: 2 juni 2020
: kwaliteit brandweerzorg
: Geen

Geachte heer Grapperhaus,
Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw brief aan de Tweede Kamer over de veiligheidsregio’s. Niet
in de laatste plaats omdat u in die brief onze zorgen over de uitholling van de slagkracht van de brandweer van
een duiding voorziet. Helaas geen inhoudelijke duiding uwerzijds als stelselverantwoordelijke, maar een verwijzing
naar de reactie van de bestuurders van de veiligheidsregio’s, verenigd in het Veiligheidsberaad. De grote vraag is
welke waarde wij aan deze reactie moeten hechten.
De inkt van de handtekening onder uw brief was immers nog maar net droog, of de inhoud ervan blijkt alweer toe
aan een rappel. Althans, dat is wat u zou kunnen afleiden uit de ontwikkelingen in verschillende veiligheidsregio’s
als het gaat om de inrichting van de repressieve brandweerzorg in relatie tot de garanties van het
Veiligheidsberaad en het belang dat u hecht aan de naleving van wettelijke bepalingen.
Maar bovenal vanwege het toenemend aantal veiligheidsregio’s dat zich niets lijkt aan te trekken van wettelijke
bepalingen, uw aanbevelingen en voorschriften of die van uw Inspectie. De rol van de gemeenteraden daarbij
inbegrepen. Onze bevindingen na het bestuderen van de toekomstplannen voor de brandweerzorg in de
veiligheidsregio’s Gelderland-Midden en Noord-Holland-Noord geven ons in ieder geval aanleiding om u met deze
brief te informeren over onze conclusies die vragen om passende maatregelen.
Toelichting
Met uw brief van 26 juli 2019 aan de voorzitter van het Veiligheidsberaad heeft u de 25 voorzitters van de
besturen van de veiligheidsregio’s geïnformeerd over uw standpunten met betrekking tot het bereiken van een
gelijkwaardig niveau van brandweerzorg en het verder verbeteren van de brandveiligheid. Meer in het bijzonder;
de ontwikkeling van een uniforme landelijke systematiek van gebiedsgerichte opkomsttijden en daarop
gebaseerde dekkingsplannen die het systeem moeten schragen.
De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) was en is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de vorige
handreiking uit 2012 en deze nieuwe methodiek waarin de slagkracht centraal is gesteld. Niet in de laatste plaats
vanwege het belang dat de VBV hecht aan de veiligheid van zowel burgers als brandweerpersoneel. Wij zien in de
praktijk echter een langjarige trend waarbij de slagkracht in de veiligheidsregio’s afneemt op grond van
ondeugdelijke dekkingsplannen. Sinds de invoering van het wettelijk normenkader voor de basisbrandweerzorg in
2010 weerklinken immers in alle beleidsreacties op onderzoeken naar opkomsttijden en dekkingsplannen
aanhoudend de zorgen van de verantwoordelijke bewindspersonen. Uzelf kwalificeerde in 2018 het door uw
Inspectie geschetste landelijk beeld over de opkomsttijden en dekkingsplannen als ‘zorgwekkend’.
Ook in een opvolgende brief aan de Kamer geeft u aan er aan te hechten dat het bestuur haar
verantwoordelijkheid neemt en realistische opkomsttijden vaststelt en dat daarbij de benodigde bestuurlijke
transparantie in acht wordt genomen richting burgers en gemeenteraden. Bovendien dient volgens u de relatie
tussen het risico dat aan bepaalde objecten gebonden is en de slagkracht van de brandweer daarbij meegenomen
te worden. Dit met het doel de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio’s voor een optimale
brandweerzorg, de kenbaarheid van de geldende opkomsttijden en het afleggen van verantwoording over de
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daarbij gemaakte afwegingen te bevorderen en de huidige kwaliteit van de brandweerzorg te behouden. Echter,
die noodzakelijke transparantie ontbreekt in veel gevallen.
Bevindingen
- Normenkader
Zoals wij in onze brief van 11 november 2019 aan u hebben aangegeven lijkt in een toenemend aantal
veiligheidsregio’s de repressieve brandweerzorg alleen nog maar te worden ingericht op het kleinste maatgevende
scenario. Volgens die veiligheidsregio’s is één tankautospuit per kazerne voldoende, daarbij verwijzend naar het
Besluit veiligheidsregio’s en de daarin opgenomen eisen voor basisbrandweerzorg die voorzien in de opkomsttijd
en bezetting van de eerste tankautospuit. Dat het hierbij gaat om een minimaal kwaliteitsniveau en er ook
professionele normen zijn voor opvolgende eenheden wordt meestal niet vermeld. Het andere deel van het
normenkader voor de basisbrandweerzorg, de opkomsttijden van de tweede en derde tankautospuit en het
redvoertuig, is niet opgenomen in wettelijke kaders maar dat betekent niet dat deze normen geen onderdeel meer
uitmaken van een professionele norm. Integendeel.
De Inspectie JenV geeft in haar rapport ook aan dat bij een aantal brandrisico’s voorzienbaar meer
brandweereenheden benodigd zijn dan uitsluitende de eerste tankautospuit. Zo vindt de Inspectie n.a.v.
onderzoek ook dat de alarmering van twee blusvoertuigen en een redvoertuig (‘middelbrandpotentieel’) bij
brandmeldingen in kwetsbare bebouwing standaard zou moeten zijn.
Daarom voorziet deze professionele norm bij een daadwerkelijke brand in een gebouw in de hoogste
risicocategorie, zoals bijvoorbeeld; celcomplexen, seniorencomplexen, zieken- en verzorgingshuizen, portiekflats
en portiekwoningen, woningen boven winkels, winkels met een gesloten constructie, ondergrondse bouwwerken
e.d., in de gelijktijdige opkomst en inzet van twee en soms drie tankautospuiten en een redvoertuig.
Deze professionele norm rust op een op wetenschappelijke wijze opgebouwd risicogericht systeem, gebaseerd op
de risico’s die bij brand optreden voor zowel de personen in het brandcompartiment als daarbuiten alsmede de
kans op branduitbreiding. Hiervoor was landelijk zowel bij bestuurders als brandweermensen groot draagvlak.
Nu blijkt echter dit normenkader om onduidelijke reden ‘vervallen’ verklaard en is de opkomsttijd voor de tweede
tankautospuit op veel plekken - zonder deugdelijke onderbouwing - verruimd van 8 naar 15 minuten en zijn er
ondertussen in het land zo’n 160 tankautospuiten, inclusief bijbehorend personeel, geruisloos uit de sterkte
verdwenen.
- Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Als actueel voorbeeld blijkt uit de toekomstplannen voor de brandweerzorg in Ede dat de Veiligheids- en
Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) aanstuurt op één tankautospuit voor het hele gebied van Ede-stad.
Die gaat straks met een 24/7 beroepsbezetting uitrukken vanaf de huidige kazerne Ede-Centrum. De andere
kazerne (Ede-Stadspoort) kan volgens de VGGM daarmee gesloten worden. Echter, in het uitrukgebied van deze
kazerne liggen onder meer grote zorgcomplexen, een ziekenhuis en een BRZO+ bedrijf. Volgens de VGGM is er na
de invoering van de plannen sprake van goede brandweerzorg maar een transparante onderbouwing hiervoor
ontbreekt. De gemeenteraad van Ede dient zich nu te buigen over de meerkosten (1,5 miljoen euro) voor de
plannen maar tast volledig in het duister over de invloed van dit voorstel op de kwaliteit van de geleverde
brandweerzorg.
Eerder al vroeg uw Inspectie de VGGM om de dekking van de risico’s en de daarbij horende opkomsttijden beter
in beeld te brengen. Maar het algemeen bestuur van de VGGM besloot die aanwijzing niet op te volgen omdat
deze niet in lijn is met het regionale beleid om minder aandacht te schenken aan de opkomsttijden. Zo kon het
gebeuren dat de VGGM in de wettelijke plancyclus het dekkingsplan heeft vervangen door een ‘Brandweer
beleidsplan’. Dit plan geeft echter geen enkel inzicht in de voorzieningen en maatregelen, noodzakelijk voor de
brandweer om te voldoen aan de gestelde opkomsttijden.
- Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
De Inspectie JenV concludeerde in haar rapport over de inrichting van de brandweerzorg in de veiligheidsregio
Noord-Holland Noord (VRNHN) dat het algemeen bestuur van de VRNHN het “actuele” ‘Dekkingsplan 2015’ al op
22 november 2013 heeft vastgesteld. Bovendien worden in de VRNHN de overschrijdingen van de opkomsttijden
Kijk op www.brandweervrijwilligers.nl voor meer informatie over onze vereniging.
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en de compenserende maatregelen niet gemotiveerd en dat medio 2017 een nieuw dekkingsplan zou worden
vastgesteld.
Wij hebben op de website van de VRNHN en de gemeenten gezocht naar dit dekkingsplan maar dat (m.u.v.
verschillende verwijzingen) niet kunnen vinden. Wel werden 6 december 2019 door het algemeen bestuur nieuwe
bestuurlijke uitgangspunten ‘Brandweer 360’ bekrachtigd. Het uitgangspunt ‘maximaal 18 minuten’ biedt de
VRNHN de gelegenheid om de opkomsttijd te richten op het risico, de zogenaamde risicogerichte opkomsttijden.
Zo kan de repressie gedifferentieerd worden ingevuld, aldus de VRNHN, die vervolgens op 6 maart 2020 het
Beleidsplan 2020-2023 heeft vastgesteld zonder dekkingsplan. Het lijkt er sterk op dat er sinds 2013 geen actuele
beschrijving van de voorzieningen en maatregelen, noodzakelijk voor de brandweer om te voldoen aan de
gestelde opkomsttijden, is opgeleverd. Zo tasten burgers, bedrijven, instellingen en de gemeenteraden ook in de
VRNHN in het duister over de kwaliteit van de brandweerzorg.
- Democratische legitimiteit van veiligheidsregio’s
U geeft in uw brief van 18 februari jl. aan de Tweede Kamer aan een sterke positie van de gemeenteraad
onverminderd van belang te vinden. Dat vinden wij ook maar zien in de praktijk het tegenovergestelde.
Er lijkt daarmee weinig veranderd sinds het moment dat zowel de Inspectie in 2006 als het WODC na de evaluatie
van de wet veiligheidsregio’s in 2013 constateerden dat gemeenteraden nauwelijks betrokken zijn bij (formele)
plan- en besluitvorming met betrekking tot de kwaliteit van de brandweerzorg.
Een aantal voorbeelden waarbij gemeenteraden onjuist/onvoldoende worden geïnformeerd hebben we u al
aangereikt en hierboven aangevuld met twee nieuwe praktijkgevallen. Dit roept de vraag op welke oorzaken
hieraan ten grondslag kunnen liggen. Als we kijken naar de kennispublicatie “De veiligheidsregio en de
gemeenteraad” uit 2019, beoogt deze publicatie inzicht te geven in de middelen waar de gemeenteraad over
beschikt om controle uit te kunnen oefenen op het eigen gemeentelijke (fysieke) veiligheidsbeleid.
De planvorming (waaronder het regionaal risicoprofiel, regionaal beleidsplan, regionaal crisisplan,
rampbestrijdingsplan) komt in de brochure uitvoerig aan de orde. Echter, het dekkingsplan voor de
brandweerzorg, dat formeel deel uitmaakt van het regionaal beleidsplan, blijft volledig buiten beschouwing.
In reactie op de door de Kamer aangenomen motie Den Boer heeft u het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
verzocht een inventariserend onderzoek te doen naar best practices rond de betrokkenheid van
gemeenteraadsleden en -raden bij de veiligheidsregio’s. Terwijl in het IFV-rapport geconstateerd is dat
gemeenteraden voornamelijk geïnteresseerd zijn in onderwerpen omtrent brandveiligheid en brandweerzorg,
is het merkwaardig dat hiervoor in de best practices geen enkele creatieve oplossing is gevonden en blijven de in
de wet vastgelegde bevoegdheden en instrumenten voor gemeenteraden om invloed te kunnen uitoefenen op de
beleidskeuzes van de veiligheidsregio als het gaat om de kwaliteit van de brandweerzorg, andermaal buiten
beschouwing. In onze beleving is het dan ook maar zeer de vraag of de geïdentificeerde ‘best practices’ bijdragen
aan het beoogde doel; de verhoging van de kennis en betrokkenheid van de gemeenteraden.
Illustratief voor dit gebrek is het feit dat in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) meerdere
gemeenteraden hun pogingen met raadsbreed gesteunde moties voor het behoud van de tweede tankautospuit in
hun kazernes zagen stranden in een besluit van het algemeen bestuur, dit alles zonder de formele
planvormingscyclus te hebben gevolgd. Niemand die erom maalt.
- Rechtspositie brandweervrijwilligers
De VBV is het met u eens om snel tot een oplossing te komen voor de problemen aangaande de rechtspositie van
Vrijwilligers. Zo zijn de ervaren problemen in Ede (VGGM) voornamelijk te danken aan de wijze waarop overal in
het land brandweervrijwilligers worden ingezet voor consignatie- en kazerneringsdiensten. Hoewel alle
belanghebbende partijen al in 2011 van mening waren dat brandweervrijwilligers die structureel en planmatig
worden gekazerneerd feitelijk “parttimers” zijn en als zodanig benoemd en beloond moeten worden, is dat niet
gebeurd en maken veiligheidsregio’s daar tot op heden nog dankbaar gebruik van. Of beter gezegd ‘misbruik’ van.
Deze vorm van bedrijfsvoering is immers in andere sectoren niet toegestaan. Daarnaast hebben deze
“vrijwilligers” op grond van hun aanstelling geen enkel recht op doorbetaling van vergoedingen bij ziekte, hetgeen
tot schrijnende gevallen kan leiden.
Kijk op www.brandweervrijwilligers.nl voor meer informatie over onze vereniging.
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Het lijkt ons dan ook zinvol om voortvarend een einde te maken aan deze omstandigheden. Wij zullen daar in het
denktanktraject dat momenteel loopt aandacht voor vragen. Datzelfde geldt voor de oplossingsrichtingen. Zonder
dat er al concrete richtingen zijn verkend blijkt dat de VGGM al zelf aan de slag is gegaan met voorstellen om van
Vrijwilligers parttimers te maken. Dat staat de VGGM als werkgever uiteraard vrij, maar wij pleiten voor een
zorgvuldig proces waarbij wordt voorkomen dat we straks weer worden opgezadeld met 25 verschillende soorten
regelingen en aanstellingen. Als hoofddoel willen wij vrijwilligheid bij de brandweer graag behouden en daar waar
dat niet kan, zoeken naar draagvlak voor oplossingen.
- Veiligheid brandweerpersoneel
In uw reactie van 12 mei jl. naar de Tweede Kamer geeft u aan geen reden te hebben te denken dat «de
veiligheidsregio’s hun vrijwilligers zo in de steek laten». Goede zorg voor het brandweerpersoneel is een
verantwoordelijkheid van iedere werkgever. Daarover zijn we het met elkaar eens. De praktijk is echter
weerbarstig. Naast het dossier van Franc Witbreuk, liggen er bij ons nog meer op de plank. Die worden niet in de
publiciteit gebracht om de juridische positie van de betrokkenen niet te schaden. Heel recent nog eindigde een
jarenlange juridische strijd van een van onze leden in een zeer teleurstellende uitspraak van de Centrale Raad
voor Beroep. De Vrijwilliger in kwestie was voorafgaand aan een inzet kerngezond en keerde nadien met zware
hoestklachten huiswaarts en heeft sindsdien ernstige longproblemen. Gehoor kreeg hij echter niet. Omdat hij niet
kon aantonen dat hij was blootgesteld aan een gevaarlijke stof.
De vakbonden en de VBV kregen tot op heden ook nog geen gehoor van de portefeuillehouder Arbeidsveiligheid
van Brandweer Nederland op een brief van 3 februari jl. waarin de gezamenlijke vakorganisaties constateren dat
er op het gebied van arbeidsveiligheid bij de brandweer nog veel te verbeteren is. De urgentie wordt klaarblijkelijk
onvoldoende gevoeld waardoor de noodzaak om de onderwerpen en conclusies in deze brief op een andere
manier onder de aandacht gebracht moeten worden, dichterbij komt.
Samenvattend
Met u is de VBV van mening dat de veiligheidsregio’s staan voor nieuwe en grote uitdagingen. Echter, kan het
volgens de VBV niet zo zijn dat elke veiligheidsregio eigen normen bedenkt en daarbij de wettelijke kaders
negeert. Dat is ook niet wat de Wet veiligheidsregio’s beoogt. Als het gaat om veiligheid is het noodzakelijk voor
alle burgers een uniform minimum niveau van veiligheid en van basiszorg te bieden. De eisen die dit beogen
betreffen zowel kwaliteit als de organisatie.
Onze conclusie is dat u er als stelselverantwoordelijk minister blijkbaar niet op kunt vertrouwen dat de
veiligheidsregio’s de brandweerzorg inrichten op de wijze waarop we dat met elkaar hebben afgesproken.
Het lijkt ons daarom zinvol de naleving van deze afspraken nog eens goed ter hand te nemen.
We zien uit naar uw reactie op deze brief. Uiteraard zijn we ook graag bereid om een nadere toelichting te geven.
Met vriendelijke groet,
Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers.

Marcel Dokter
voorzitter
In afschrift aan:
- De vaste commissie Justitie en Veiligheid

Kijk op www.brandweervrijwilligers.nl voor meer informatie over onze vereniging.

Pagina 4 van 4

