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Gevraagd besluit 
1.1 Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om wensen en bedenkingen over de oprichting van de 
stichting risicobeheer Veiligheidsregio's in te dienen. 
 
Het expertisebureau 
In het Veiligheidsberaad van 4 oktober 2021 is het principebesluit genomen om te komen tot de 
oprichting van een expertisebureau risicobeheer. Deze samenwerking (expertisebureau risicobeheer) 
adviseert de veiligheidsregio’s rondom risicobeheer en bemiddelt en ondersteunt bij inkoop van in ieder 
geval (ongevallen)verzekeringen. Deze samenwerking levert naar verwachting behalve een 
kwaliteitsslag tevens een efficiencyslag op (de cijfers zijn op dit moment nog niet bekend).  
 
Dit is van belang omdat de veiligheidsregio’s veelal problemen ervaren bij het inkopen van onder meer 
de ongevallenverzekering. In het kader van goed werkgeverschap willen de veiligheidsregio's een 
gezamenlijke lijn hanteren bij de afhandeling van schades na ongevallen. Door de samenwerking met 
elkaar op te zoeken en heldere afspraken te maken hoe hier aan invulling kan worden gegeven (door 
de oprichting van de stichting risicobeheer) kan er een beter antwoord worden geboden op in- en 
externe ontwikkelingen (zoals de verharding van de verzekeringsmarkt (hetgeen inhoudt dat het aantal 
aanbieders afneemt, premies stijgen en voorwaarden versoberd worden met als gevolg dat de 
verzekerbaarheid onder druk komt te staan)). 
 
Eerder gestelde artikel 12 vragen inzake dit onderwerp 
In december 2019 heeft de heer Van den Berg een aantal artikel 12 vragen gesteld inzake de 
verzekering van de vrijwillige brandweerlieden. In de beantwoording op deze vragen is aangegeven dat 
er op landelijk niveau werd gewerkt aan een voorstel over aanspraken die medewerkers kunnen maken. 
Het oprichten van de stichting risicobeheer is hiervan de uitwerking.    
 
Reactie richting Veiligheidsregio 
Het college stelt u voor om in te stemmen met het oprichten van de stichting risicobeheer 
veiligheidsregio's zoals voorgesteld in de brief van de voorzitter van de Veiligheidsregio, de heer Kolff 
(zie bijlage 1). Wij hebben hierbij geen wensen en bedenkingen, maar geven de voorzitter wel als 
aandachtspunt mee graag te worden geïnformeerd over de financiële gevolgen als hiertoe aanleiding is 
(zie bijlage 2).  
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