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Bij de regionalisering van de brandweer zijn nieuwe verzekeringspolissen samengevoegd. Met een 
formatieruimte van 0,2 fte is in de afgelopen jaren gebleken dat het zelfstandig inkopen door de 
VRGZ van een goede ongevallenverzekering steeds lastiger wordt door: het steeds wijzigen van 
voorwaarden, versobering van die voorwaarden, steeds minder verzekeraars die meedoen bij een 
inkooptraject en (hogere) premies die worden gevraagd.  
Door de inkoop, advisering en schadeafhandeling landelijk te organiseren in een stichting 
expertisebureau en risicobeheer ontstaat efficiencyvoordeel en een kwaliteitsslag. 
 
De dekking van de verzekeringspolissen bleek niet altijd meer aan te sluiten bij de behoeften van de 
veiligheidsregio’s en de medewerkers. Veelal spitste zich dit toe op de vraag of aan alle elementen 
van ongevalsdefinitie is voldaan, terwijl de medewerker evident letsel heeft opgelopen tijdens zijn 
werk. Vandaar dat landelijk wordt nagedacht over de ontwikkeling van een stichting waarborgfonds 
die verantwoordelijk is voor het innen van de premiebetalingen en het uitkeren van de schades van 
de verzekeringsvoorwaarden die niet elders ingekocht kunnen worden of die goedkoper ingekocht 
kunnen worden dan bij een verzekeringsmaatschappij.  
Indien een regio zelfstandig opereert kan zij voor deze onverzekerbare risico’s worden aangeslagen 
voor een groot schadebedrag. Vandaar dat op nationaal niveau wordt bekeken of er niet landelijk een 
fonds kan komen waar regio’s aan deel kunnen nemen en financieel bijdragen om deze risico’s te 
dekken. 
Omdat het hier kan gaan om grote bedragen is het zinvol voor de VRGZ om hieraan deel te nemen. 
Door deelname worden de lasten verdeeld. 
 
- De veiligheidsregio’s kunnen door samenwerking dan ook een beter antwoord bieden op deze 

interne en externe ontwikkelingen. Zij willen in het kader van goed werkgeverschap een 
gezamenlijke lijn hanteren bij de afhandeling van schades na ongevallen. Door het uniformeren 
ontstaat eenzelfde verzekering voor veiligheidsregio’s, waardoor beter op de behoefte van de 
veiligheidsregio’s wordt aangesloten. 

- De samenwerking levert naar verwachting behalve een kwaliteitsslag ook een efficiencyslag op. 
 
Via landelijke samenwerking van de veiligheidsregio’s is gezocht naar een oplossing hiervoor, met de 
bedoeling: 

 Landelijk te komen tot één set van aanspraken bij dienstongevallen. 

 Het collectief inkopen van één ongevallenverzekering (voor verzekerbare aanspraken). 

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

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

 
Het Veiligheidsberaad heeft op 4 oktober jongstleden het principebesluit genomen tot oprichting van 
de stichting expertisebureau risicobeheer, dat de deelnemende veiligheidsregio’s adviseert over het 
thema risicobeheer rondom ongevallen en schade en voor de veiligheidsregio’s (ongevallen-) 
verzekeringen inkoopt. 
 
Met de oprichting van een waarborgfonds kunnen aanspraken die niet verzekerbaar zijn, in 
gezamenlijkheid gefinancierd worden. De Raad van Commandanten en Directeuren 
Veiligheidsregio’s bespreekt de voorstellen hiervoor naar verwachting mei/juni 2022. Ook voor de 
oprichting van een waarborgfonds is de oprichting van een separate stichting noodzakelijk. Dit 
voorstel wordt in de eerste helft van 2022 aan het Veiligheidsberaad voorgelegd.  
Voor beide situaties geldt dat het onderbrengen van de activiteiten bij een veiligheidsregio niet 
mag/kan. 
Het is aan de besturen van de veiligheidsregio’s om over de oprichting van deze stichtingen te 
besluiten, waarbij het voorgenomen besluit voor wensen en bedenkingen aan de gemeenteraden 
wordt voorgelegd. 
Hoewel voor de activiteiten van het genoemde waarborgfonds nog niet alles is uitgezocht, maar de 
verwachting is dat de lasten daarvan budgetneutraal verlopen, wordt om tweemaal een tijdrovende 
zienswijzeprocedure te voorkomen en beide onderwerpen nauw met elkaar samenhangen, 
voorgesteld om tegelijkertijd te besluiten tot de stichting expertisebureau risicobeheer en de stichting 
waarborgfonds. 
 
 
voorgesteld om tegelijkertijd te besluiten tot de stichting expertisebureau risicobeheer en de stichting 
waarborgfonds. 
 

Beslispunten 



 

 

1. Het voornemen om te besluiten tot oprichting van en deelname van VRGZ aan de stichting 
expertisebureau risicobeheer veiligheidsregio’s (hierna: expertisebureau risicobeheer), die 
namens de veiligheidsregio VRGZ in ieder geval ondersteuning biedt bij de afhandeling van 
ongevallen en de gezamenlijke inkoop van een ongevallenverzekering. 

2. Het voornemen om te besluiten tot de oprichting van en in principe deelname aan een stichting 
voor een waarborgfonds om een oplossing te bieden voor (in ieder geval) de niet-verzekerbare 
aanspraken. 

3. Voorafgaand aan het definitieve besluit van het Algemeen Bestuur tot oprichting van de Stichting 
expertisebureau risicobeheer en een stichting voor het waarborgfonds aan de gemeenteraden te 
verzoeken hun wensen en bedenkingen te uiten op bijgevoegd ontwerpbesluit, gelet op artikel 
31a lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 

Bijlagen 

-Adviesnota Oprichting stichting expertisebureau risicobeheer 
-Ontwerpbesluit Oprichting stichting expertisebureau risicobeheer 
-Conceptbrief voorzitter VRGZ aan gemeenteraad 
 

 


