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Onderwerp Uitruk op Maat 658493

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak In uw

Geachte heer Dokter, brief behandelen.

Hierbij reageer ik op uw brieven van 3 november 2014 en 21 november 2014
inzake Uitruk op Maat. Met deze brief reageer ik ook op uw brief van 13 februari
2015, waarmee u mij een afschrift heeft aangeboden van uw brief van dezelfde
datum aan het veiligheidsberaad (VB). Ik heb, zoals u ambtelijk al is gemeld,
beantwoording van deze brieven aangehouden in afwachting van de op te starten
gesprekken over Uitruk op Maat tussen onder meer de VBV en het VB. In uw
brieven pleit u voor een onderzoek naar een 4 mans voertuigbezetting in het
kader van Uitruk op Maat en noemt u voorbeelden van situaties waarin volgens u
de arbeidsveiligheid onvoldoende is geborgd en/of geen gelijkwaardig niveau van
brandweerzorg wordt geboden.

Al enige tijd loopt er een discussie over Uitruk op Maat. Daarbij gaat het over de
wijze waarop en de omstandigheden waaronder kan worden afgeweken van de
samenstelling van de basisbrandweereenheid (de tankautospuit met zes
personen, de TS6). In het Besluit veiligheidsregio’s is de mogelijkheid opgenomen
om af te wijken van die basiseenheid. Daarbij geldt als randvoorwaarde dat wordt
voorzien in een gelijkwaardig niveau van brandweerzorg en geen afbreuk wordt
gedaan aan de veiligheid en gezondheid van het brandweerpersoneel. Een besluit
tot afwijking van de standaardbezetting moet door het bestuur van de
veilig heidsregio worden genomen.

Extra onderzoek naar Uitruk op Maat acht ik op dit moment niet opportuun,
omdat er reeds voldoende onderzoek naar Uitruk op Maat is verricht. Bij brief van
19 februari 2014 is het onderzoeksrapport van het Wetenschappelijk Onderzoek
en Documentatiecentrum (WODC) van mijn ministerie naar het ontwikkelen van
een beoordelingskader voor de effecten van Uitruk op Maat bij de brandweer aan
de Tweede Kamer aangeboden’. Een belangrijke conclusie uit dit rapport is dat er
tussen de veiligheidsregio’s grote verschillen bestaan in het (standaard)
brandweeroptreden, Veiligheidsregio’s hebben eigen procedures, protocollen,
zienswijzen, handelwijzen en inzetafspraken over materieel.
Op basis van de aanbevelingen uit dit rapport is in bovengenoemde brief van 19
februari 2014 het belang onderstreept dat er een - door het bestuur en
brandweerveld - landelijk gedeelde opvatting komt over de inzet van (variabele)
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voertuigen en bemensing, een handreiking wordt opgesteld en dataverzameling Directie

plaatsv ndt Weerbaarheidsverhoglng
Veiligheidsregios

Aangezien het hierbij om een landelijk gedeelde opvatting gaat, is het van belang
Datumdat in het verdere traject van Uitruk op Maat aan de hand van bijvoorbeeld 26juni 2015

praktijkervaringen en scenario’s de aspecten arbeidsveiligheid en niveau van Ons kenmerk
brandweerzorg nader worden besproken. Ik hecht er hierbij aan dat daarover een 658493

goede dialoog plaatsvindt tussen bestuur/management van de veiligheidsregio’s
en de werkvloer, waaronder de vakbonden en de VBV. In deze dialoog kunnen
ook de voorbeelden van Uitruk op Maat, die u in uw brieven noemt, worden
ingebracht.

Veiligheid heb ik hoog in het vaandel staan. Die veiligheid vraagt dat werkgevers
en werknemers vanwege de gezamenlijke verantwoordelijkheid samenwerken aan
het ontwikkelen, aanpassen en implementeren van werkprocessen die gerelateerd
zijn aan Uitruk op Maat.

Ik waardeer het daarom dat de VBV medewerking heeft verleend aan de
organisatie van het Brandweer Event op 5 juni ji. Ik zie het Brandweer Event als
de start van een goede dialoog tussen de betrokken partijen over Uitruk op Maat.
Ik ga ervan uit dat de dialoog voortvarend wordt voortgezet en zal het proces
nadrukkelijk volgen. Waar nodig zal ik partijen aanspreken om zich actief in te
zetten om tot een breed gedragen opvatting te komen over Uitruk op Maat.
De discussie over Uitruk op Maat mag, omdat het gaat om essentiële zaken als de
veiligheid van het personeel en het niveau van brandweerzorg, geen “slepende
kwestie” worden.

Een afschrift van deze brief zend ik aan de Voorzitter van de Tweede Kamer en
het VB.

Hoogachtend,

der Steur
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