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Geachte voorzitter, beste collega, 

 

Op 16 december jl. heeft het Veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot oprichting 

van de stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s (hierna: waarborgfonds), waarmee de 

veiligheidsregio’s in ieder geval de niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen in 

gezamenlijkheid kunnen dragen. 

 

Op basis hiervan verzoek ik u om binnen uw eigen veiligheidsregio gelet op artikel 31a, 

lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de raden van de inliggende gemeenten 

eerst in de gelegenheid te stellen om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten 

aanzien van de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang van deelname 

aan deze stichting. Daartoe kunt u gebruik maken van bijgevoegde modelbrief. Als er 

wensen en bedenkingen geuit worden, dan kunt u voor de beantwoording desgewenst 

ondersteuning vragen van het Expertisebureau Risicobeheer dat op 12 oktober jl. is  

opgericht. Mochten er vanuit de gemeenteraden in uw regio wensen en bedenkingen  

komen die om debat vragen in het Veiligheidsberaad, dan verzoek ik u om dat uiterlijk op 

1 mei 2023 aan mij kenbaar te maken, zodat dit kan worden geagendeerd voor de  

vergadering van het Veiligheidsberaad op 30 juni 2023. 

 

Verder verzoek ik u onder verwijzing naar artikel 31a, lid 1 van de Wet  

gemeenschappelijke regelingen om er – voor zover dit nog niet het geval is – in te  

voorzien dat het algemeen bestuur van uw veiligheidsregio kan besluiten tot deelneming 

in een stichting. 

 

Onderstaand licht ik dit verzoek nader toe. 

 

Aanleiding 

Ten tijde van de regionalisering van de brandweer zijn de aanspraken bij ongevallen,  

zoals die golden bij de gemeentelijke en regionale brandweren, via nieuwe  

verzekeringspolissen samengevoegd. Hierbij is veelal geen bewuste afweging gemaakt 

rondom aanspraken bij ongevallen. 
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Onder meer door versterkte onderlinge samenwerking van veiligheidsregio’s op dit vlak, 

is een toenemend bewustzijn ontstaan over de aard en hoogte van aanspraken van  

medewerkers als gevolg van ongevallen tijdens het werk. In de loop van de 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. 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.  

 

Dit alles heeft bijgedragen aan de gedachte dat verzekeren ‘slechts’ een van de  

mogelijke opties is om financiële risico’s als gevolg van schade bij ongevallen op te  

vangen. In feite is daarmee de stap gezet van verzekeringsdenken naar risicodenken. 

Ook is de stap gezet van verzekeringsdenken naar het denken in aanspraken: niet de 

verzekering, maar de aanspraak zou leidend moeten zijn voor de medewerker.  

 

Daarnaast is gebleken dat de verzekeringsfunctie binnen de veiligheidsregio’s veelal 

kwetsbaar is ingevuld door ‘eenpitters’ met beperkte formatie en beperkte kennis en  

ervaring. Door onderling samen te werken en verbindingen te leggen met externe  

expertise in bestuurlijke context, kan deze kwetsbaarheid worden verminderd. 

 

Aanpak 

Om invulling te geven aan deze uitdagingen is door de Raad van Commandanten en  

Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) het project risicomanagement en verzekeringen  

gestart, om via landelijke samenwerking antwoord te vinden op bovenstaande  

ontwikkeling. Kort gezegd is het doel om: 

 landelijk te komen tot één set van aanspraken bij dienstongevallen; 

 collectief één ongevallenverzekering in te kopen (voor verzekerbare aanspraken); 

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

niet-verzekerbare aanspraken; 

 een landelijk expertisebureau op te richten dat kan adviseren en bemiddelen; 

 strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan. 

 

Op 1 juli jl. heeft het Veiligheidsberaad besloten tot de daadwerkelijke oprichting van een 

expertisebureau1. Dit expertisebureau is per 12 oktober jl. feitelijk opgericht en deze  

bereidt nu een vergunningsaanvraag bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor.  

 

De stap die nu wordt gezet is het komen tot een stichting, als aangewezen rechtsvorm 

voor het waarborgfonds. 
 
 
 
 
 

 
1 Veiligheidsregio’s krijgen Expertisebureau Risicobeheer - Veiligheidsberaad 

https://www.veiligheidsberaad.nl/2022/07/10/veiligheidsregios-krijgen-expertisebureau-risicobeheer/
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Toekomstige situatie 

De veiligheidsregio’s hebben straks naast een waarborgfonds waarmee zij gezamenlijk 

de Landelijke Aanspraken na Dienstongevallen financieren voor zover deze niet  

verzekerd zijn. Daarnaast hebben de veiligheidsregio’s een expertisebureau risicobeheer, 

waarmee zij collectief een ongevallenverzekering kunnen inkopen en per 1 januari 2024 

deze schades kunnen afwikkelen. Op termijn kunnen ook andersoortige risico’s door dit 

expertisebureau worden opgepakt. Hiermee ontstaat een professionele organisatie die 

invulling geeft aan het risicobeheer van de veiligheidsregio’s.  

 

Naar verwachting levert de samenwerking in een waarborgfonds op termijn een  

besparing op doordat de verhouding schade-premie van de ongevallenverzekering  

ongeveer 1:2 is.  

 

Deelname aan het expertisebureau risicobeheer is vrijwillig. Wel is deelname aan het  

expertisebureau een vereiste gelet op de onderlinge samenhang. Reeds bij deelname 

van een beperkt aantal veiligheidsregio’s is het opportuun om het waarborgfonds op te 

richten, omdat de niet-verzekerbare aanspraken die gelden op grond van Landelijke  

Regeling Aanspraken na Dienstongevallen anders door de individuele veiligheidsregio 

gedragen worden. 

 

Rechtsvorm 

Het is niet mogelijk om deze activiteiten onder te brengen bij een veiligheidsregio of een 

andere rechtspersoon, zoals het expertisebureau. Hier liggen de volgende overwegingen 

aan ten grondslag: 

 

1. De AFM is de vergunningverlenende instantie voor het expertisebureau; DNB heeft 

ingestemd met de vrijstelling voor de vergunningsplicht voor het waarborgfonds. Het 

is de verwachting van juridisch experts dat de AFM en de DNB niet akkoord gaat met 

het onderbrengen van deze activiteiten bij een rechtspersoon met andersoortige  

activiteiten;  

2. Het samenvoegen van de activiteiten van het waarborgfonds met de werkzaamheden 

van een veiligheidsregio of het expertisebureau leidt tot aansprakelijkheidsrisico’s 

voor deze organisaties. 

 

Met het oog op de eis dat geen sprake mag zijn van een winstoogmerk is de keuze voor 

rechtspersonen beperkt. Dat maakt namelijk dat gekozen moet worden tussen de  

rechtsvorm ‘stichting’ en de rechtsvorm ‘onderlinge waarborgmaatschappij’. Dit laatste is 

een bijzondere verenigingsvorm. Hierbij is de afweging gemaakt dat de stichtingsvorm 

voor het waarborgfonds de voorkeur geniet boven de onderlinge waarborgmaatschappij 

met het oog op de lichte structuur. Hiermee wordt geen zwaardere structuur opgetuigd 

dan strikt noodzakelijk is. Om de activiteiten van het expertisebureau hierop te laten  

aansluiten ligt is voor die organisatie destijds eveneens voor de stichtingsvorm gekozen.  
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Vervolg 

Op basis van het bovengenoemd principebesluit van het Veiligheidsberaad is de RCDV 

verzocht om de statuten van het waarborgfonds op te stellen en het Veiligheidsberaad 

hierover te informeren. Bij het oprichten van de stichting wordt gelet op de onderlinge  

samenhang ook rekening gehouden met de structuur van het expertisebureau.  

 

De formele oprichting van het waarborgfonds volgt zo spoedig na de definitieve  

besluitvorming in het Veiligheidsberaad. Beoogd wordt om het waarborgfonds per  

1 januari 2024 operationeel te hebben met het ook op de invoering van de Landelijke  

Regeling Aanspraken na Dienstongevallen en de ingangsdatum van de gezamenlijke  

ongevallenverzekering. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

H.M.F. Bruls 

Voorzitter Veiligheidsberaad 


