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Behandelformulier  Vergadering AB VRH 

  Datum vergadering 10-3-2023 

  Agendapunt 4 

  Indiener Directie VRH 

  Steller Bedrijfsvoering 

Onderwerp Landelijk project risicomanagement en verzekeringen 

Doel Ter besluitvorming (voorgenomen besluit) 

Aanleiding In opdracht van de Raad Directeuren en Commandanten Veiligheidsregio 

(RCDV) is het project ‘risicomanagement en verzekeringen’ gestart. Het 
vertrekpunt van dit project is “goed werkgeverschap na dienstongevallen”. 
Dit betekent dat het doel is om zoveel mogelijk op een eenduidige manier 
invulling te geven aan de aanspraken als een medewerker bij de 
brandweer letsel oploopt bij zijn werkzaamheden. Dit creëert 
rechtszekerheid en voorkomt dat er onderlinge verschillen ontstaan tussen 
veiligheidsregio’s. Daarnaast is sprake van een ‘verharding’ van de 

verzekeringsmarkt, hetgeen inhoudt dat het aantal aanbieders afneemt, 
premies stijgen en voorwaarden versoberd worden. De verzekerbaarheid 
komt hierdoor onder druk te staan. 
 
Als onderdeel van dit landelijke project is reeds door alle veiligheidsregio’s 
– waaronder de VRH – besloten om aan te sluiten bij de landelijke regeling 
‘Aanspraken na dienstongevallen’. Deze landelijke regeling houdt in dat: 

- alle medewerkers van de veiligheidsregio’s dezelfde aanspraken 
kunnen doen na een eventueel dienstongeval; 

- alle veiligheidsregio’s daarbij dezelfde definitie van een 
dienstongeval hanteren en in eenzelfde lijn handelen bij de 
afwikkeling van dienstongevallen.   

Aansluiting bij deze regeling heeft geen nadelige (personele) consequenties 
voor de VRH.  
 
De overige stappen die voortvloeien uit dit landelijke project hebben 

betrekking op de verzoeken aan veiligheidsregio’s om deel te nemen: 
- de stichting Expertisebureau Risicobeheer; 
- de stichting Waarborgfonds veiligheidsregio’s. 

Omdat de besluitvorming over een deelname in een stichting een 
bestuurlijke en niet een ambtelijke bevoegdheid is, ligt hierover een 
advies aan het algemeen bestuur voor. 

Samenvatting Voorstel 1: instemming met de deelname in de Stichting 

Expertisebureau Risicobeheer 

Het algemeen bestuur van de VRH wordt geadviseerd om in te stemmen 

met de deelname in de Stichting Expertisebureau Risicobeheer. Deze 

stichting is primair opgericht om in opdracht en ten behoeve van 

veiligheidsregio’s te bemiddelen bij onder meer het benaderen van 

verzekeraars en het afsluiten van verzekeringen bij die verzekeraars. De 

stichting fungeert tevens als expertisecentrum voor risicobeheer en 

verzekeringen. 

 

Het uitgangspunt bij de dienstverlening is dat geadviseerd en bemiddeld 

wordt over het ongevallenrisico. Dit betekent dat bemiddeling t.a.v. de 
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overige risico’s, zoals het wagenpark-, brand- en aansprakelijkheidsrisico 

vooralsnog niet ondergebracht zijn bij het expertisebureau.  

 

Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dienen 

gemeenteraden in de gelegenheid te worden gesteld om wensen en 

bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de voorgenomen 

deelname in een stichting.   

 

Voorstel 2: aanhouden van besluitvorming over deelname in de 

Stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s 

Landelijk wordt voorgesteld om voor niet-verzekerbare aanspraken een 
waarborgfonds op te richten, waaruit aanspraken in voorkomende gevallen 
kunnen worden gefinancierd. Aanspraken die wél verzekerbaar zijn, vallen 
hier dus buiten en zijn onderdeel van de ongevallenverzekering.  
 
De VRH beschikt momenteel over een gunstige ongevallenverzekering. 
Deze verzekering is verlengd in afwachting van een landelijke 

aanbesteding van een nieuwe ongevallenverzekering.  
 
Omdat de deelname in deze stichting niet leidt tot wezenlijke voordelen 
voor de VRH, wordt het algemeen bestuur voorgesteld de besluitvorming 
over de deelname aan het waarborgfonds aan te houden totdat er meer 
(financiële) duidelijkheid is over de landelijke aanbesteding van de 

ongevallenverzekering en de voorwaarden van deze nieuwe verzekering.  
 
De verwachting is dat voldoende veiligheidsregio’s zullen besluiten om deel 
te nemen aan deze stichting en dat hiermee de stichting ook daadwerkelijk 
kan worden opgericht. Het voorstel aan het AB-VRH om de besluitvorming 
over de deelname aan te houden, heeft dus geen nadelige consequenties 
voor de voortgang van het landelijke traject. Een latere deelname is – net 

zoals bij de reeds opgerichte Stichting Expertisebureau Risicobeheer (zie 
voorstel 1) – daarmee mogelijk.  
 
Het aanhouden van dit besluit houdt in dat de VRH – net als nu het geval is 

– zelf risicodrager blijft voor de niet-verzekerbare aanspraken.  

Gevraagde beslispunten/ 

voorstellen 

Het algemeen bestuur wordt geadviseerd: 

• Deel te nemen in de stichting Expertisebureau Risicobeheer en (cf. 
de Wgr) de gemeenteraden – d.t.v. de burgemeester – te 
verzoeken om hierover hun wensen en bedenkingen kenbaar te 
maken. 

• De besluitvorming over de deelname in de Stichting waarborgfonds 
veiligheidsregio’s aan te houden in afwachting van de landelijke 

aanbesteding van een nieuwe ongevallenverzekering.  

Financiële consequenties De jaarlijkse kosten voor deelname in de Stichting Expertisebureau 
Risicobeheer zijn 22,5K per regio (inclusief BTW). Voor de inrichting van 
het expertisebureau Risicobeheer vanaf 2024 wordt nog een voorstel 
ontwikkeld, waarbij ook de verdeelsleutel nader wordt bekeken. 
 
Indien wordt besloten om deel te nemen in de Stichting Waarborgfonds 
veiligheidsregio’s, bedragen de jaarlijkse meerkosten ca. 200k. 

Personele consequenties 
  

De veiligheidsregio's hanteren dezelfde definitie van een dienstongeval en 
handelen in eenzelfde lijn bij de afwikkeling van dienstongevallen. 
 
De stichting expertisebureau Risicobeheer is primair opgericht om in 
opdracht van veiligheidsregio’s te bemiddelen bij onder meer het 
benaderen van verzekeraars en het afsluiten van verzekeringen bij die 

verzekeraars. De stichting ‘ontzorgt’ de veiligheidsregio’s. 

Overige consequenties Op basis van artikel 31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
moeten de raden van de inliggende gemeenten eerst in de gelegenheid 
gesteld worden om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten 
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aanzien van de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang 

van deelname aan deze stichting(en). 

Samenhang met andere 

voorstellen/ eerdere 
besluitvorming 

n.v.t. 

Communicatie De VRH treedt, als werkgever en eigen risicodrager, in lijn met de 
landelijke regeling Aanspraken na Dienstongevallen ruimhartig op bij de 
afwikkeling van dienstongevallen. 

Gevolgde procedure/ 
gepleegde afstemming 

Met wie/welk 
gremium? 
Directie Overleg VRH 
 
 
 

 
 

Directie Overleg  

 

 

 

 

 

DB-VRH 

Wanneer? 
 
28 september 2022 
 
 
 

 
 

9 februari 2023 
 
 
 
 

 
 
 
 
24 februari 2023 

Uitkomst?  
 
Het DO besluit te 
wachten met het 
opstarten van het 
bestuurlijke 

besluitvormingsproces 
 

Besluit het bestuur te 
adviseren: 
• Deel te nemen in de 

St. Expertisebureau 
Risicobeheer 

• Niet deel te nemen 
in de St. Waarborg-
fonds  
 

• Advies aan AB om 
deel te nemen in St. 
Expertisebureau 

Risicobeheer 
• Aanhouden besluit-

vorming deelname 
St. waarborgfonds 
i.a.v. landelijke 

aanbesteding 

ongevallen-
verzekering. 

Te volgen procedure/ te 
plegen afstemming 

Met wie/ welk 
gremium? 
 
Gemeenteraden 
 
 

DB  
 
 
AB 

Wanneer? 
 
 
maart-juni 
 
 

28 juni 2023 
 
 
7 juli 2023 

Doel 
 
 
Wensen en 
bedenkingen 
 

Definitieve 
besluitvorming 
 
Mededeling 

OR Moet dit stuk naar 
de OR? 

☒ Ja ☐ Nee 

Met welk doel? 
Ter kennisname 

Wanneer? 
Na voorgenomen 

besluit AB 

Fatale datum Typ tekst 

Besluit   ☐ Conform gevraagd 

besluit 

☐ Na aanpassing 

akkoord 

☐ Aanhouden 

Evt. opmerkingen tijdens 

vergadering  

Typ tekst 

 

 

 


