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Beste griffier,
Vorige week is bijgaande brief naar de gemeenteraden gestuurd met het verzoek wensen en bedenkingen kenbaar te
maken tegen het voornemen van ons algemeen bestuur om deel te nemen in de Stichting Risicobeheer.
Ik heb in die brief een termijn voor beantwoording genoemd van 1 februari. Dat blijkt voor enkele gemeenten niet
haalbaar te zijn. Daarom zal de termijn opgerekt worden tot 19 februari.
Verder zijn door enkele ambtenaren vragen gesteld n.a.v. de bijgevoegde brief. Deze zijn door onze
concerncontroller
onderstaand beantwoord. Ik denk dat de beantwoording jullie ook kan helpen bij
de behandeling van het voorstel.
Beste collega’s,
Jullie hebben een brief ontvangen over het oprichten van de stichting Risicobeheer. Deze brief gaat via de
veiligheidsregio’s naar alle gemeenten in Nederland.
Ik ga er van uit dat in de brief duidelijk is verwoord waarom een landelijke stichting Risicobeheer wordt opgericht.
Vanuit onze eigen veiligheidsregio ondersteunen wij de oprichting van deze stichting van harte. Ik hoop dat jullie dat
in de annotatie naar de Gemeenteraad mee willen geven.
 Voor onze medewerkers is het van zeer groot belang dat er eenduidige aanspraken zijn na een
dienstongeval. De medewerker (en zijn werkgever bij de brandweervrijwilliger) moet weten waar hij of zij aan
toe is. Onzekerheid is soms een barrière voor het in dienst komen bij de VRLN. Onze werving wordt daar
negatief door beïnvloed.
 Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. De veiligheidsregio’s gaan hun krachten op dit punt bundelen.
Met allerlei maatregelen willen we het risico op een dienstongeval verkleinen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
specifieke trainingen. Maar bijvoorbeeld ook aan effectieve arbo-maatregelen. De inzet van technologie zal
het werken bij de brandweer ook steeds veiliger maken.
 Er komt een landelijke set van aanspraken bij dienstongevallen. De werkgeversorganisatie voor de
veiligheidsregio’s gaat daarover onderhandelen met de vakbonden.
Zodra de afspraken zijn vastgelegd, wordt een dienstongeval in het hele land op een eenduidige en uniforme
manier afgehandeld. Dat geeft rechtszekerheid.
 Een aanspraak vertaalt zich niet altijd in een claim bij een verzekeringsmaatschappij. De
verzekeringsmaatschappijen zijn helaas steeds minder bereid aanspraken tegen een acceptabele premie te
verzekeren. De jaarlijkse kosten worden dan afgezet tegen de risico’s veel te hoog. Slimmer is het om een
deel van de aanspraken in eigen risico op te vangen. Voor de niet verzekerbare aanspraken wordt een
onderling waarborgfonds opgericht. Mocht er dan onverhoopt een zeer hoge aanspraak zijn dan dragen de
veiligheidsregio dit financieel knelpunt gezamenlijk.
 Het collectief inkopen van een ongevallenverzekering is voor ons essentieel. De verzekeringspremies worden
anders op termijn veel te hoog. Vanaf 2024 is er één verzekeringspakket voor het hele land.
 Met de stichting richten de veiligheidsregio’s een landelijk expertisebureau op dat kan adviseren en
bemiddelen. Dat is fijn want hoogwaardige expertise willen/kunnen we niet in eigen huis opbouwen.
 Het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden, w.o. met de VNG is eveneens fijn want ook hier is
specifieke kennis aanwezig. Daarnaast staan we samen sterker in de verzekeringsmarkt.
De stichting Risicobeheer wordt niet zwaar ingericht. Dat betekent dat de kosten beheersbaar blijven. De kosten
worden gedragen door 25 regio’s.
Daarnaast hoeven wij niet zelf expertise in eigen huis op te bouwen en vast te houden. De kosten van onze eigen
overhead neemt daardoor af. De bijdrage van de gemeenten neemt door het oprichten van de stichting Risicobeheer
niet toe. Deze vrees wil ik graag op voorhand bij jullie wegnemen.
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