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Geachte heer Dijsselbloem,
Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) publiceerde vandaag1 het ‘Jaaroverzicht fatale woningbranden 2020’.
Het aantal dodelijke slachtoffers bij een woningbrand is in 2020 gestegen, aldus het IFV. Dat baart ons
zorgen. Vooral in relatie tot een aantal zorgwekkende trends die de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers
(VBV) eerder2 met de Onderzoeksraad heeft gedeeld en nu steeds meer manifest lijken te worden.
Naast een reeks branden in zorginstellingen, komen er uit 8 veiligheidsregio’s signalen met betrekking tot de
brandveiligheid in woon- en zorggebouwen, die in samenhang duiden op een verstoring van de balans
tussen preventieve en repressieve brandweerzorg. Een sterk vergrijzende bevolking, gebrekkig toezicht,
problemen met bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandveiligheid in zorginstellingen,
verruimde opkomsttijden en minder capaciteit bij de brandweer vormen volgens ons hét recept voor
rampspoed. Onze bevindingen hebben wij gepubliceerd3 op onze website.
Tegen die achtergrond doen wij in deze brief nogmaals een klemmend beroep op de Onderzoeksraad voor
Veiligheid (OVV) om gebruik te maken van de in artikel 76 van de ‘Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid’
vastgelegde bevoegdheid om onderzoek in te stellen naar de stand van zaken met betrekking tot de
uitvoering van aanbevelingen die de raad in eerder onderzoek heeft gedaan.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet en zijn vanzelfsprekend bereid om op het bovenstaande een
toelichting te geven.
Met vriendelijke groeten.
Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers

Marcel Dokter
voorzitter
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https://www.ifv.nl/nieuws/Paginas/32-doden-door-woningbranden-in-2020.aspx
Brief van 15 maart 2017 van de gezamenlijke vakorganisaties met verzoek om onderzoek naar brandweerzorg én ons verzoek
van 8 augustus 2018 n.a.v. de brand in een verzorgingstehuis in Breukelen.
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https://www.brandweervrijwilligers.nl/vbv-vraagt-om-onderzoek-onderzoeksraad-voor-veiligheid/
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