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Weert, 9 februari 2022
Onderwerp: wensen en bedenkingen oprichting Stichting Risicobeheer

Geacht bestuur,

Bij brief van 28 oktober 2021 bood de secretaris van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio 
Limburg Noord (hierna: VRLN) het conceptbesluit ten aanzien van de oprichting van de Stichting 
Risicobeheer aan. We hebben kennisgenomen van dit besluit en de toelichting hierop. 

U verzoekt ons om eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de oprichting en deelname 
aan de stichting Risicobeheer kenbaar te maken. Onze wensen en bedenkingen treft u hierna aan.

Wensen

Advies expertisebureau

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. 

Inzicht in wat niet verzekerd kan worden.

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. 

Bedenkingen

Afspraken en verdeelsleutel

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. 

Vrijwillige deelname 

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? 
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