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Zoals toegezegd in de domeinvergadering Algemene Zaken van 8 februari jl. doe ik u onderstaand 
de beantwoording toekomen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) op de vragen met 
betrekking tot de deelname aan de stichting Risicobeheer.  

Wat is het doel van deze stichting en wat is er anders is tov de huidige situatie? Hoe zit het 
met de afdekking risico’s en kosten?  

Aanleiding 
Op 4 oktober jl. heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters 
veiligheidsregio, mede op advies van de Bestuurlijke Advies Commissie Brandweer het 
principebesluit genomen tot het oprichten van een Stichting Risicobeheer. Die commissie adviseert 
veiligheidsregio’s over het risicobeheer rondom ongevallen en schade en koopt namens de 
veiligheidsregio’s verzekeringen in. 
In de loop der tijd bleek dat de dekking van de ongevallenverzekering niet in alle gevallen (meer) 
aansloot bij de verwachting die zowel de veiligheidsregio als ook de medewerker hadden. Veelal 
spitst zich dit toe op de vraag of aan alle elementen van ongevalsdefinitie is voldaan, terwijl de 
medewerker evident letsel heeft opgelopen tijdens zijn werk. 

Beoogd resultaat 
Het oprichten van een (landelijk) expertisebureau dat kan adviseren en bemiddelen in het: 
1. gezamenlijke inkopen van de ongevallenverzekering
2. collectief afhandelen en registreren van schades
3. oprichten van een waarborgfonds om een oplossing te bieden voor de niet verzekerbare
aanspraken. 

Argumenten 
1.1 De samenwerking levert naar verwachting een efficiency- en kwaliteitsslag en besparing op 

De huidige situatie wordt gekenmerkt door de volgende feiten: 

 In de loop der tijd is gebleken dat de dekking van de ongevallenverzekering niet in alle gevallen

(meer) aansloot bij de verwachting die zowel de veiligheidsregio als ook de medewerker hadden;
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 Verharding van de verzekeringsmarkt waardoor de verzekerbaarheid onder druk is komen te

staan;

 De stap willen zetten van verzekering denken naar risico denkend.

 Niet de verzekering, maar de aanspraak dient leidend te zijn voor de medewerker;

 De kwetsbare invulling van de verzekeringsfunctie en beperkte kennis en ervaring binnen de

veiligheidsregio’s.

Om invulling te geven aan deze uitdagingen is de RCDV het Project Risicomanagement & 
Verzekeringen gestart om via landelijke samenwerking, antwoord te vinden op bovenstaande 
ontwikkeling in het kader van het thema “goed werkgeverschap na dienstongevallen”. 
Kort gezegd is het de bedoeling om: 

 Landelijk te komen tot een set van aanspraken bij dienstongevallen

 Het collectief inkopen van een ongevallenverzekering (voor verzekerbare aanspraken);

 Een waarborgfonds op te richten om een oplossing te bieden voor (in ieder geval) de niet

verzekerbare aanspraken;

 Het oprichten van een (landelijk) expertisebureau dat kan adviseren en bemiddelen;

 Het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden, w.o. met de VNG.

De veiligheidsregio’s hebben straks een gezamenlijk expertisebureau risicobeheer waarmee zij 
collectief een ongevallenverzekering kunnen inkopen en deze schades kunnen afwikkelen. Op 
termijn kunnen ook andersoortige risico’s door dit expertisebureau worden opgepakt en vindt ook 
de schadebehandeling centraal plaats. Hiermee ontstaat een professionele organisatie die 
invulling geeft aan het risicobeheer van de veiligheidsregio’s. Het expertisebureau risicobeheer 
heeft bovendien samenwerkingsverbanden afgesloten met soortgelijke organisaties. 

1.2 Voor de activiteiten van het expertisebureau risicobeheer is een vergunning van de Autoriteit 
Financiële Marken (AFM) vereist.  

Deze vergunningsplicht heeft tot gevolg dat het oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon 
noodzakelijk is. Het is niet mogelijk om deze activiteiten onder te brengen bij een veiligheidsregio of 
een andere rechtspersoon. 

1.3 De aangewezen rechtsvorm voor deze samenwerking is een stichting. 
De keuze voor de stichting is afgeleid van het reeds gegeven advies over de rechtsvorm voor een 
waarborgfonds. Dit fonds is bedoeld voor het in gezamenlijkheid dragen van 
niet-verzekerbare risico’s. Gelet op de wens voor een lichte structuur wordt voor het waarborgfonds 
een stichting beoogd, hiermee wordt geen zwaardere structuur opgetuigd dan strikt noodzakelijk is. 

Financiële consequenties 
Er zijn geen financiële consequenties van toepassing. De bijdrage van de VRZL in deze stichting 
wordt gedekt uit het vrijvallen van de verzekeringspremies die de VRZL nu individueel heeft 
afgesloten. De stichting risicobeheer wordt niet zwaar ingericht. Daarnaast hoeft de VRZL niet zelf 
expertise in eigen huis op te bouwen en vast te houden, waardoor de kosten voor de overhead 
kunnen afnemen. De VRZL verwacht dat de samenwerking op termijn een besparing oplevert door 
één gezamenlijke inkoop van de ongevallenverzekering en het collectief afhandelen en registreren 
van schades 

Hierbij gaat het niet gaat om de oprichting, want dat gebeurt landelijk, maar om de deelname van de 
VRZL aan de stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s. 
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Wat volgt is een waarborgfonds, dat eveneens een (separate) stichting dient te zijn. Dit fonds beoogt 
een financieringsoplossing te zijn voor in ieder geval niet-verzekerbare risico’s. Naar verwachting is 
een voorstel hierover in de eerste helft van 2022 gereed, waarna ook voor dit fonds een voorstel voor 
een soortgelijke procedure volgt. De VRZL gaat gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in 
de eerste helft van 2022 zodra de businesscase is afgerond en de gevolgen hiervan bekend zijn 
informeren. Hierbij hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten opnieuw de 
mogelijkheid hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken. De kosten in relatie tot het 
waarborgfonds zijn nu nog niet bekend. 

Waarom is dit geen onderdeel van de landelijke politiek en kan dit niet ondergebracht worden 
bij een departement? 
Door externe juridisch adviseurs is nadrukkelijk aangegeven dat het onderbrengen van AFM-
vergunning plichtige activiteiten bij een rechtspersoon met andersoortige activiteiten tot bezwaar zal 
leiden van de AFM. Derhalve is onderbrenging bij een veiligheidsregio ons sterk afgeraden. 
Onderbrenging bij een ministerie zal vermoedelijk op hetzelfde bezwaar stuiten. 

Hoe heeft de betrokkenheid van medewerkers plaatsgevonden. Is dit besproken met de OR en 
wat was het resultaat? 
Voor de medewerkers binnen Brandweerzorg verandert er niets, het anders verzekeren door middel 
van een collectieve verzekering leidt niet tot een verschil voor de werknemers. Beoogd wordt goed 
werkgeverschap na dienstongevallen waarbij het belang van de medewerker voorop staat. 
Worden door deze stichting ook de grensoverschrijdende schades op die onze brandweer 
medewerkers afgedekt.  
Gezien de regionale inzet die kan plaatsvinden door de inzet van brandweerpersoneel is dit 
afgedekt. Het maakt voor de aanspraken geen verschil waar het ongeval plaats vindt. 

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

Hoogachtend, 

J.M. Penn-te Strake 
Burgemeester 


