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Onderwerp       verzoek tot onderzoek 
 
 
Geachte heer Dokter,  
 
De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid op 
31 maart 2021 schriftelijk verzocht om een onderzoek in te stellen naar de brandveiligheid in zorg- en 
seniorencomplexen. 
 
Uw verzoek is na grondige beoordeling besproken in de voltallige raadsvergadering.  
Voorop staat dat ook wij als Onderzoeksraad dit een belangrijk thema vinden. Niet voor niets hebben 
wij als Raad al eerder onderzoek gedaan op dit gebied en volgen wij de ontwikkelingen nauwgezet.  
Wij hebben vastgesteld dat de door u gestelde vraag in de kern bestaat uit een drieluik. Het gaat om 
verschillende belangrijke onderwerpen die ieder op zich staan en ook bij de Raad, net als de VBV 
vragen en zorgen oproepen.  Wij constateren daarbij wel dat er rondom de door u aangedragen 
onderwerpen reeds acties lopen. 
Zo staat de opvolging op het rapport Onderzoek brandveiligheid senioren complexen (Arcadis 2019, 
in opdracht Min BZ, na de Tweede Kamer de motie Ronnes/Krol (32847, nr. 358) nog open, net als de 
opvolging op  het recente IFV rapport over rookverspreiding in woongebouwen uit 2020.   
Daarnaast is er overleg gaande met de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid over de 
taakdifferentiatie van de brandweer en de positie van de Brandweervrijwilligers. Dit overleg vindt 
plaats naar aanleiding van het IFV rapport ‘uitruk op maat’ (2020), waaraan de VBV actief deelneemt. 
Tot slot is van belang dat op 31 maart 2021 de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) is gestart met 
het beoordelen van de plannen van negen veiligheidsregio’s die uitgaan van een nieuw systeem van 
opkomsttijden voor de brandweer. De Inspectie JenV zal onder meer bepalen of die plannen 
eenduidige en toetsbare normen bevatten voor de snelheid, de paraatheid, de capaciteit en de 
werkdruk van de brandweer. Hierin is uitdrukkelijk de gereduceerde voertuig bezetting opgenomen. 
Samengevat gaat het om verschillende onderwerpen, die ieder op zich en ook in samenhang van 
belang zijn en die de Onderzoeksraad zelf ook eerder heeft geagendeerd.  
 
Na zorgvuldige afweging van uw verzoek heeft de Raad besloten om op dit moment geen onderzoek 
te starten naar aanleiding van uw verzoek.  Wel zullen wij de opvolging van de eerder genoemde 
rapporten met bijzondere aandacht volgen en ook overigens de ontwikkelingen op dit gebied verder 
nauwgezet blijven monitoren. 
Graag dank ik u voor uw verzoek en de daarbij verstrekte informatie,  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Ir. J.R.V.A. Dijsselbloem, voorzitter  

 
Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers 
T.a.v. de heer M. Dokter voorzitter 
Postbus 290 
3830 AG LEUSDEN  
per mail: marcel.dokter@brandweervrijwilligers.nl 
 
 

 


