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Geacht college,
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 veiligheidsregio’s
adviseert op het thema risicobeheer rondom ongevallen en schade en voor de veiligheidsregio’s
verzekeringen inkoopt.
De gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond voorziet in de
mogelijkheid tot het oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon. Het besluit tot oprichting
en deelname aan een rechtspersoon (in dit geval een stichting) wordt echter niet genomen dan
nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de
gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken (conform artikel 31a,
lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen).
Huidige situatie

De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s (RCDV) is sinds enige tijd aan
de slag met het thema ‘Goed werkgeverschap na dienstongevallen’. 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.
Als gevolg van een aantal interne en externe ontwikkelingen is een toenemend bewustzijn bij
veiligheidsregio’s ontstaan over de aard en hoogte van aanspraken van medewerkers als
gevolg van ongevallen tijdens het werk. Dit bewustzijn is de afgelopen jaren gegroeid door een
toenemende onderlinge samenwerking van veiligheidsregio’s op dit vlak. 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.
Om invulling te geven aan de uitdagingen is de RCDV met het Project Risicomanagement Ã
Verzekeringen gestart met een landelijke samenwerking. Het is de bedoeling om:
> Landelijk te komen tot één set van aanspraken bij dienstongevallen
> Het collectief inkopen van één ongevallenverzekering (voor verzekerbare aanspraken);
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>
>
>

Een waarborgfonds op te richten om een oplossing te bieden voor (in ieder geval) de nietverzekerbare aanspraken;
Het oprichten van een (landelijk) expertisebureau dat kan adviseren en bemiddelen;
Het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden, w.o. met de VNG.

Toekomstige situatie

De veiligheidsregio’s hebben straks een gezamenlijk expertisebureau risicobeheer waarmee zij
collectief een ongevallenverzekering kunnen inkopen en deze schades kunnen afwikkelen.
Naar verwachting levert de samenwerking behalve een efficiency- en kwaliteitsslag op termijn
ook een besparing op door één gezamenlijke inkoop van de ongevallenverzekering en het
collectief afhandelen en registreren van schades. 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, zoals VNG Risicobeheer en Verzekeringsbedrijf Groot
Amsterdam om het initiatief waar mogelijk te versterken. Deelname aan het expertisebureau
risicobeheer is vrijwillig.
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.
Verzoek

Gelet op het bovenstaande verzoek ik u hierbij het concept-besluit aan uw gemeenteraad voor
leggen zodat zij eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de oprichting en deelname
aan de stichting risicobeheer veiligheidsregio’s kenbaar kunnen maken. Graag ontvang ik uw
reactie voor 15 maart 2022. De zienswijzen zullen daarna worden voorgelegd aan de leden van
het Algemeen Bestuur voor een schriftelijke besluitvormingsronde.
Met vriendelijke groet,

Ing. A. Aboutaleb
voorzitter algemeen bestuur
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