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Onderwerp

Oprichting Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's. 

Voorstel

Wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de oprichting en deelname 
aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's.

Inleiding

De Veiligheidsregio Limburg Noord (hierna: VRLN) heeft alle deelnemende gemeenten op 
28 oktober 2021 een brief toegestuurd (zie bijlage 1). Hierin wordt het principebesluit 
toegelicht voor de oprichting van de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's (hierna: 
Stichting Risicobeheer). Dit principebesluit is door het Veiligheidsberaad, mede op advies 
van de Bestuurlijke Advies Commissie Brandweer, op 4 oktober 2021 genomen. De 
Stichting Risicobeheer gaat adviseren op het thema risicobeheer rondom ongevallen en 
schade en koopt voor alle veiligheidsregio's verzekeringen in. Het betreft de medewerkers 
van de brandweer, zowel in dienstverband als bij vrijwilligheid.

Beoogd effect/doel

Het bevorderen van een landelijk adviesorgaan dat adviseert over risicobeheer rondom 
ongevallen en schade en voor de veiligheidsregio's zorg draagt voor één landelijk 
verzekeringspakket voor medewerkers.

Argumenten 

1.1 Het oprichten van de Stichting Risicobeheer is wenselijk.
In de loop van de tijd is gebleken dat de dekking van de ongevallenverzekering niet in alle 
gevallen (meer) aansloot bij de verwachtingen die zowel de veiligheidsregio als de 
medewerkers hadden. Daarbij is ook de verzekeringsmarkt aan het verharden waardoor 
de verzekerbaarheid onder druk is komen te staan. De premies worden steeds hoger 
terwijl het verzekerde pakket in de afgelopen jaren schraler is geworden. Landelijk is er 
geen eenduidig pakket voor aanspraken na dienstongevallen. Dit alles leidt tot 
rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid bij de werknemers.

Met de oprichting van de Stichting Risicobeheer komt landelijk één set van aanspraken bij 
dienstongevallen, waarbij één ongevallenverzekering collectief wordt ingekocht. Deze 
verzekering ziet op verzekerbare aanspraken. Voor de niet verzekerbare aanspraken wordt 
in een later stadium een waarborgfonds opgericht. Dit wordt afzonderlijk voorgelegd aan 
de gemeenteraad. 
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Daarnaast maakt ook een (landelijk) expertisebureau onderdeel uit van de Stichting 
Risicobeheer. Dit expertisebureau adviseert en bemiddelt op het gebied van risicobeheer 
rondom schade en ongevallen.

1.2 Het oprichten van de Stichting Risicobeheer is noodzakelijk.
Om haar activiteiten te kunnen uitvoeren is een vergunning van de Autoriteit Financiële 
Markten vereist. Deze vergunningsplicht heeft tot gevolg dat het noodzakelijk is om een 
privaatrechtelijke rechtspersoon op te richten. De activiteiten kunnen niet ondergebracht 
worden bij de VRLN.  

Er is gekozen voor de rechtsvorm van een stichting, want er is geen winstoogmerk. 
Hiermee wordt geen zwaardere structuur opgetuigd dan strikt noodzakelijk. Ook het nog 
op te richten waarborgfonds zal een stichting zijn.

1.3 Wensen en bedenkingen kenbaar maken.
De gemeenteraad kan wensen en bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de 
oprichting en deelname aan de Stichting Risicobeheer. Deze wensen en bedenkingen 
moeten vóór 1 februari 2022 kenbaar worden gemaakt. Per e-mailbericht d.d. 3 november 
2021 is uitstel verleend tot 19 februari 2022.

De volgende wensen kunnen kenbaar worden gemaakt aan de VRLN:
 In de bijgevoegde brief schrijft de VRLN dat het expertisebureau kan adviseren. 

De wens is dat het expertisebureau advies geeft op alle vragen die betrekking 
hebben op aanspraken van medewerkers als gevolg van ongevallen tijdens het 
werk. Om de gewenste eenduidigheid te verkrijgen moet dit niet vrijblijvend zijn.

 Alleen verzekerbare aanspraken vallen onder de verzekering van de Stichting 
Risicobeheer. Onverzekerbare aanspraken komen totdat het waarborgfonds is 
opgericht, voor rekening van de veiligheidsregio zelf. Onduidelijk is wat straks wel 
en niet verzekerd kan worden. De wens is om inzicht te krijgen in hetgeen niet 
verzekerd kan worden.

De volgende bedenkingen kunnen kenbaar worden gemaakt aan de VRLN:
 Voor het nemen van een besluit over de oprichting van de Stichting Risicobeheer is 

het noodzakelijk om geïnformeerd te zijn over de verdeelsleutel en dat ook de 
landelijke set van afspraken bij dienstongevallen bekend is. Beide ontbreken nu 
nog.

 In het conceptbesluit is opgenomen dat deelname aan de Stichting Risicobeheer 
vrijwillig is. Hierbij hebben wij onze bedenkingen. Het doel is om te komen tot een 
landelijk gelijke positie voor alle werknemers en eenduidige afspraken. Hoe kan dit 
doel worden bereikt als er geen verplichte deelname is van de veiligheidsregio's 
aan de Stichting Risicobeheer?

Kanttekeningen en risico’s 

De kanttekeningen en risico's worden onder de wensen en bedenkingen genoemd. 

Financiële gevolgen

De kosten voor de deelname aan de Stichting Risicobeheer worden gedragen door de 25 
veiligheidsregio's gezamenlijk. De bijdrage van de gemeente Weert aan de VRLN neemt 
niet toe door deelname van de VRLN aan deze stichting, doordat door het oprichten van 
deze stichting de kosten voor de eigen overhead van de VRLN afnemen. Uit die besparing 
kan de bijdrage van de VRLN aan de stichting betaald worden.
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Uitvoering/evaluatie 

De raad kan vóór 19 februari 2022 zijn wensen en bedenkingen kenbaar maken bij de 
VRLN. 

Communicatie/participatie 

De wensen en bedenkingen kunnen per brief kenbaar worden gemaakt. Een conceptbrief 
is bijgevoegd bij het voorstel.

Bijlagen 

B&W voorstel.
Brief VRLN over oprichting Stichting Risicobeheer.
E-mailbericht d.d. 3-11-2021 met aanvullende informatie.
Concept brief wensen en bedenkingen.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris, de burgemeester,

drs. M.J.M. Meertens mr. R.J.H. Vlecken
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Nummer raadsvoorstel: DJ-1515671

Advies raadscommissie 

De commissie S&I-M&B acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als 
bespreekstuk.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 december 2021

besluit:

Wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de oprichting en deelname 
aan de Stichting Risicobeheer.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van, 9 februari 2022

De griffier, De voorzitter,

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten mr. R.J.H. Vlecken


