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Korte inhoud:
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.
Landelijk wordt tevens 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. 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 nietverzekerbare aanspraken.

Medio 2022 wordt een gespecificeerd inhoudelijk voorstel voor het waarborgfonds aan het
Veiligheidsberaad voorgelegd.
Het voornemen om te besluiten tot de oprichting en in principe deelname aan de twee stichtingen
expertisebureau en waarborgfonds is voor een zienswijze naar gemeenten gestuurd. Bijgaand is een
overzicht van de reacties toegevoegd.
Hoewel voor de activiteiten van het genoemde waarborgfonds nog niet alles is uitgezocht, is
uitgaande van de huidige inzichten, de verwachting dat de lasten voor beide stichtingen
budgetneutraal zullen verlopen. Met die (financiële) randvoorwaarde wordt voorgesteld in te stemmen
met het bijgevoegd ontwerp-besluit.
Rekeninghoudend dat het gaat om landelijke stichtingen zal conform het verzoek van enkele
gemeenten de voortgang en besluitvorming mbt beide stichtingen in de rekening en begroting van de
VRGZ worden verantwoord.
Beslispunten
Instemmen met bijgevoegd ontwerp-besluit.
Bijlagen
-Ontwerpbesluit Oprichting stichtingen expertisebureau risicobeheer en waarborgfonds
Bij het bestuurssecretariaat zijn opvraagbaar de navolgende notities:
-Adviesnota Oprichting stichting expertisebureau risicobeheer
-Conceptbrief voorzitter VRGZ aan gemeenteraad

