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Wilt u slechts één zaak in uw 

Onderwerp Reactie brief VBV d.d. 30 september 2022 
	 brief behandelen. 

Geachte heer Dokter, 

Dank u voor uw reactie n.a.v. de Verzamelbrief brandweer en crisisbeheersing d.d. 
8 juli 2022 namens de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (hierna: de 
vakvereniging). De brandweer bestaat voor het grootste deel uit vrijwilligers. Deze 
vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van Nederland. Ik 
waardeer hun inzet en betrokkenheid zeer. 

Op 11 oktober jl. heeft u bij een aantal van mijn ambtenaren uw zorgen geuit en 
zaken aan de orde gesteld waarvoor u aandacht vraagt in uw brief van 30 
september. Er heeft een open gedachtewisseling plaatsgevonden over een aantal 
actuele thema's. Inmiddels is de contourennota naar de Tweede Kamer gezonden 
waarin toekomstplannen voor de brandweerzorg worden geschetst en wil ik graag 
in navolging op dit constructieve gesprek nog een aantal belangrijke onderwerpen 
schriftelijk toelichten. Een afschrift van deze brief zal worden verzonden aan de 
Tweede Kamer. 

Toekomstbestendige brandweerzorg 
De Commissie evaluatie Wet veiligheidsregio's (hierna: de Commissie) constateert 
dat naast de crisisbeheersing ook de brandweerzorg in Nederland de afgelopen tien 
jaar sterk geprofessionaliseerd is1. Vele duizenden brandweermensen -vrijwilligers 
en beroeps- werken daar dagelijks hard aan en daar ben ik trots op. Tegelijkertijd 
constateer ik, in lijn met de uitkomsten van het evaluatierapport van de Commissie, 
dat de samenwerking tussen regio's moet worden verbeterd en dat een 
kwaliteitskader moet worden geformuleerd dat beschrijft aan welke eisen en 
normen brandweerzorg moet voldoen2. 

Contourennota: van gedeelde visie naar gezamenlijke uitwerking 
Zoals u inmiddels heeft gezien, schetst de contourennota3  op hoofdlijnen het 
beoogde toekomstige stelsel van crisisbeheersing en brandweerzorg. Er wordt nu 
gestart met een actie- en wetgevingsprogramma dat waar mogelijk in tranches de 
aangekondigde veranderingen zal realiseren. Graag blijf ik met alle betrokken 

1  Evaluatie Wet veiligheidsregio's naar toekomstbestendige crisisbeheersing en  
brandweerzorg 1 Rapport I Rijksoverheid.nl p.78 
2  Idem, p.98 
3  Contourennota Versterking Crisisbeheersinq en Brandweerzorq I Rapport I Riiksoverheid.nl 

Pagina 1 van 4 



partijen -zo ook met de vakvereniging - in gesprek over de nadere uitwerking van-
en om uitvoering te geven aan aangekondigde veranderingen. Dit met het oog op 
een toekomstbestendige Brandweer in Nederland. 

Gebiedsgerichte Opkomsttijden 
Uit uw brief en uit het gesprek dat u met mijn ambtenaren op 11 oktober jl. heeft 
gehad maak ik op dat uw zorg geen betrekking heeft op de nieuwe systematiek van 
gebiedsgerichte opkomsttijden maar in de kern betrekking heeft op de uitvoering 
van de nieuwe systematiek in de praktijk. Zo wijst u in uw brief op afwijkende 
toepassing van de handreiking "Landelijk uniforme systematiek voor 
dekkingsplannen" in de praktijk en geeft u aan minder positief te zijn over de nogal 
ruime interpretatie van de handreiking door verschillende veiligheidsregio's. 

Som en de delen 
Als minister van Justitie en Veiligheid ben ik verantwoordelijk voor het stelsel van 
veiligheidsregio's en sta ik voor het behoud van kwalitatief hoogwaardige 
brandweerzorg. Het bestuur van de veiligheidsregio's is verantwoordelijk voor de 
taakuitvoering van de brandweer. Daarbij sta ik in nauw contact met de 
Veiligheidsregio's en heb ik periodiek contact met mijn Inspectie. Zo is de nieuwe 
systematiek, zoals vastgelegd in de handreiking gebiedsgerichte opkomsttijden, 
door mijn Inspectie JenV getoetst. Zoals in uw brief aangegeven en op basis van 
de bevindingen is de handreiking geactualiseerd en verbeterd. 
Ik adviseer u om uw punten van zorg met betrekking tot de door u genoemde 
veiligheidsregio's te delen en bespreken en u te richten tot de Algemeen Besturen 
van de Veiligheidsregio's. Mijn ambtenaren hebben in contact met de 
Veiligheidsregio Zeeland begrepen dat er inmiddels contact met u is opgenomen 
om met u hierover in gesprek te gaan. Gezien de verantwoordelijkheidsverdeling 
binnen het huidige stelsel lijkt mij dat hierover met het bestuur van de 
veiligheidsregio, de verantwoordelijke voor de taakuitvoering van de brandweer, 
het gesprek kan plaatsvinden. 

Naar een goed werkend besluit in praktijk 
Zoals benoemd in mijn eerdere brieven aan zowel het Veiligheidsberaad als de 
Tweede Kamer4, zijn realistische opkomsttijden, bestuurlijke transparantie, het 
informeren van burgers en bedrijven, uniformiteit in de werkwijze en het periodiek 
informeren van gemeentebesturen en -raden over de gerealiseerde brandweerzorg 
randvoorwaardelijk voor deze nieuwe systematiek. Ik ondersteun uw oproep aan 
de veiligheidsregio's voor éénduidige toepassing van de nieuwe systematiek in de 
praktijk. Dit is ook een van de aandachtspunten zoals benoemd door mijn Inspectie 
JenV5. Ik heb het Veiligheidsberaad verzocht mij periodiek te infomeren over de 
voortgang. 

Belevingsonderzoek 
In uw brief schetst u uw verbazing over de interpretatie die gegeven wordt aan de 
data van het belevingsonderzoek 20216  en licht u enkele waarnemingen vanuit het 
perspectief van de vakvereniging toe. Zo geeft u aan dat de kloof tussen werkvloer 
en management alleen maar groter lijkt te zijn geworden. 

4  Kamerstukken II 2019/20, 29517, nr. 177 
5  Brief 25 februari 2022, kenmerk 2753523 
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Met het appreciëren van de motie van de leden Van Nispen en Mutluer7, waarin de 
Kamer de regering verzoekt met voorstellen te komen zodat de werkvloer meer 
zeggenschap krijgt bij het maken en uitvoeren van voorstellen rondom 
brandweerzorg en dit tevens te waarborgen binnen veiligheidsregio's, heb ik de 
Tweede Kamer toegezegd deze motie onder de aandacht te brengen van het 
Veiligheidsberaad. Ik onderschrijf de wens van de Tweede Kamer dat de werkvloer 
meer zeggenschap krijgt bij het uitvoeren van brandweerzorg. Mede naar 
aanleiding van de resultaten uit het belevingsonderzoek, heb ik de 25 
veiligheidsregio's als werkgevers via het Veiligheidsberaad gevraagd serieus werk 
te maken van het verbeteren van de beleving op de werkvloer. Naast het verzoek 
in kaart te brengen hoe dit bewerkstelligd wordt, heb ik het Veiligheidsberaad 
verzocht mij in het voorjaar van 2023 hierover nader te informeren. 
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Kerndata Brandweer 
In uw brief geeft u aan dat veiligheidsregio's onvoldoende inzicht geven in het 
functioneren van de Nederlandse brandweer. U geeft aan dat vooral het 
Veiligheidsberaad lijkt te kunnen bepalen met welke statistische informatie het 
debat over de brandweerzorg en rampenbestrijding wordt gevoed. U geeft aan dat 
de gebruikswaarde van de geïnventariseerde gegevens onvoldoende tegemoet 
komt aan de bij burgers, brandweermensen, bestuurders, beleidsmakers, 
wetenschappers en de bij de VBV bestaande behoefte. U vraagt om een concreet 
antwoord wanneer eindelijk wordt voldaan aan de maatschappelijke behoefte aan 
betrouwbare en valide informatie over het functioneren van de brandweer. Graag 
informeer ik u nader over het inmiddels gestarte traject 'haalbaarheidsonderzoek 
verbreding kerncijfers brandweer' en online beschikbare dashboards met openbare 
brandweerdata. 

Haalbaarheidsonderzoek verbreding kerncijfers brandweer 
Het lopende haalbaarheidsonderzoek verbreding kerncijfers brandweer moet inzicht 
bieden in de indicatoren, gebaseerd op de informatiebehoefte van zowel mijn 
ministerie, de RCDV als het Veiligheidsberaad, welke nu nog niet (volledig) 
inzichtelijk zijn gemaakt met de bestaande dashboards en het onderzoek 
brandweerkerndata. Hierbij is de inzet om door middel van landelijke, objectieve, 
geautomatiseerde dataverzameling en -publicatie de kerncijfers van de brandweer 
op een transparante wijze inzichtelijk te maken. 

Ik zie uit naar de resultaten van het 'haalbaarheidsonderzoek verbreding kerncijfers 
brandweer' waarvan de oplevering begin 2023 wordt voorzien. Graag nodig ik u 
van harte uit hierbij betrokken te blijven opdat uw wensen en punten van aandacht 
ook tijdig verwerkt kunnen worden. 

Openbare dashboards brandweerdata 
Daarnaast wijs ik u graag op de publicatie van openbare dashboards waarop onder 
meer incidenten en reactietijden en algemene basisgegevens brandweer 
weergegeven worden. Deze dashboards zijn te raadplegen op de website8  van het 
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (hierna: NIPV). Een ontwikkeling die wat 
mij betreft past in de lijn van de Wet open overheid (Woo) en tegelijkertijd nu en 
in de toekomst -gelet op de doorontwikkeling van deze dashboards- beter kan 

7  Kamerstuk 29517, nr. 215 
8  Kerncijfers Veiligheidsregio's, cijfers en statistiek rondom brandweer en brandweerzorq 
(niciv.n1)  
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De Minister van Justitie en V 

D. Yesilgiiz-Zegerius 

voorzien in de ook door u omschreven maatschappelijke behoefte aan betrouwbare Directoraat-Generaal 

en valide brandweerdata. 

Tot slot blijf ik, graag met u in gesprek over de doorontwikkeling en 
toekomstbestendigheid van de brandweer in Nederland. 
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