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Betreft: Verzoek om informatie aangaande afwijkende samenstellingen van basisbrandweereenheden 

Datum: 20 augustus 2014 
 

Geachte heer Zaal, beste Leo, 
 

Tijdens de bijeenkomst van de Adviescommissie Betrokkenheid Werkvloer van 17 april jl. hebben wij met u 

onder andere gesproken over de kwaliteitsverbetering in het brandweeronderwijs. Verwijzend naar de door 
ons geconstateerde diversiteit van opleidingen en in omloop zijnde certificaten voor ‘kerninstructeur SIV’ en 

andere ‘exotische’ functies, hebben wij u gevraagd naar de rol van het IFV bij de opleiding en certificering 
van personeel bij de brandweer dat wordt ingezet bij een afwijkende samenstelling van 

basisbrandweereenheden. Deze rol was er niet volgens u, terwijl u daarbij verwees naar de autonome 
bevoegdheden van de individuele veiligheidsregio’s.   

 

Terwijl al verschillende jaren allerlei ‘pilots en experimenten’ worden uitgevoerd, ontbreekt dit onderwerp in 
het programma brandweerzorg van het ‘werkplan IFV 2014’. Ondertussen worden in verschillende 

veiligheidsregio’s voortdurend mensen geworven, opgeleid, ‘gecertificeerd’ en ingezet voor taken die 
volstrekt afwijken van de functies en competenties zoals vermeld in de ‘Regeling personeel 

veiligheidsregio’s’. Eenduidige en doeltreffende kwaliteitseisen voor de vereiste competenties, de opleiding, 

examinering, bijscholing en oefenen om deze afwijkende taken, indien dat al mogelijk is, veilig en adequaat 
te kunnen vervullen, ontbreken volledig. Dit is in strijd met artikel 8 van de Arbeidsomstandighedenwet en 

doet afbreuk aan de veiligheid en gezondheid van het brandweerpersoneel. Naast het evidente gebrek aan 
betrokkenheid en draagvlak op de werkvloer, is het ontbreken van Risico-Inventarisaties en – Evaluaties 

(RI&E) ook geen uitzondering. Dit baart ons ernstige zorgen.   

 
Omdat wij sinds 17 april geen signalen hebben ontvangen die duiden op een vorm van ‘regie’ of ‘sturing’ op 

dit thema door het IFV en de ‘uitrol’ van afwijkende samenstellingen van basisbrandweereenheden in het 
veld in een snel tempo tot uitvoering wordt gebracht, groeit onze zorg en zien wij ons genoodzaakt om u 

vriendelijk doch dringend te verzoeken ons per omgaande te informeren over de wijze waarop u invulling 
geeft aan uw wettelijke verplichtingen, voortvloeiend uit artikel 68, lid 1 en 2 van de Wet veiligheidsregio’s 

aangaande dit onderwerp. 

 
Wij zien uw gemotiveerde reactie graag voor 10 september tegemoet en zijn graag bereid u in een gesprek 

dit verzoek van een toelichting te voorzien. 
 

Met vriendelijke groet, 

 
 

 
 

 
 

Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers 

Ruud van Vliet, vicevoorzitter. 
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