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1. Samenvatting voorstel
Landelijk is uitruk op maat (UoM) een thema wat binnen Brandweer Nederland speelt.
De tankautospuit met 6 personen (TS-6) is sinds de jaren ’80 als basisbrandweereenheid het
standaardantwoord van de brandweer op een melding en is als zodanig vastgelegd in het
Besluit veiligheidsregio’s. De afgelopen jaren worden er landelijk problemen ervaren met de (tijdige)
beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers. Daarnaast is de belasting van de (werkgever van de)
vrijwilliger steeds meer een punt van zorg. Het zenden van een TS-6 naar een kleine klus wordt
daarmee minder gewenst (maatschappelijk rendement, motivatie van de bezetting, restdekking en
beschikbaarheid voor andere incidenten).
Bij variabele voertuigbezetting gaat het in hoofdzaak over de inzet van een TS met 4 personen
(de TS-4) en eventueel ook de inzet van een kleiner voertuig voor snelle interventies met 2 personen
(de SIV) (de 2 persoons variant is in Hollands Midden nu niet voorzien). Deze eenheden worden
ingezet als hulpconstructie om de opkomsttijden te verbeteren en als mogelijkheid om flexibel te
reageren op wat een incident vraagt: uitruk op maat.
Binnen Hollands Midden wordt, sinds de regionalisering van de brandweer in 2011, de
‘combinatieregeling’ gebruikt tijdens vakantie of momenten van schaarste. De inspectie van Justitie
en Veiligheid heeft ons in augustus 2018 per brief aangegeven dat de combinatieregeling ook een
vorm van UoM is en zal moeten voldoen aan het landelijk kader.
Ondertussen was bij de brandweer ook het project Uitruk op Maat (UoM) gestart. In het regionaal
Beleidsplan staat dit benoemd in paragraaf 11.6.1; ‘Wij werken met paraatheid op maat’.
Met de invoering van UoM wordt de combinatieregeling vervangen door een werkwijze die in lijn is
met het Landelijk Kader Uitruk op Maat en is voldaan aan een verbeteraanwijzing van de Inspectie
Justitie en Veiligheid uit 2018. Hierdoor krijgen kazernes de mogelijkheid om ook met minder
beschikbaar personeel uit te kunnen rukken naar incidenten die zich daarvoor lenen.
Ten behoeve van de borging van de veiligheid van het brandweerpersoneel is het nodig dat het
bestuur van de veiligheidsregio een gemotiveerd besluit neemt over de omstandigheden waaronder
een afwijkende voertuigbezetting wordt toegepast.
<de doorlooptijd van de (landelijke) maatregelen rondom de corona-uitbraak beïnvloeden de
haalbaarheid van de planning om voor de zomervakantie 2020 alle kazernes opgeleid te hebben.>
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3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de invoering van Uitruk op Maat (UoM), conform het landelijke kader Uitruk op
Maat en de eisen van de inspectie van Justitie en Veiligheid, voor de zomerperiode 2020.
Waarbij;
o
De keuze wordt gemaakt voor de inzet van een standaard tankautospuit (TS) met een
flexibele bezetting van 4 personen (TS4) of 6 personen (TS6).
o
Op basis van de (brand)melding, er met 4 of 6 personen wordt uitgerukt.
o
Bij maatgevende scenario’s (brand) er in de bezetting altijd uitgegaan wordt van een
volledige 6 persoons bezetting. Deze bezetting kan op de plaats incident worden
samengesteld uit 2x TS4 of TS4 + TS6.
o
Elke tankautospuit vanaf de kazerne vertrekt met een eigen bevelvoerder.
o
De personele sterkte van een post blijft gebaseerd op zes personen voor een tankautospuit.
o
Deze maatregel zal onder normale omstandigheden niet gelden voor de vier
beroepskazernes in Hollands Midden.
2. Opdracht te geven voor evaluatie van de ervaringen van Uitruk op Maat opgedaan in de
zomerperiode 2020.
3. Verdere besluitvorming voor het definitief invoeren van Uitruk op maat voor te bereiden, op basis
van de uitkomsten van de evaluatie.

4. Toelichting op het besluit
Het besluit veiligheidsregio’s geeft het bestuur van de veiligheidsregio de mogelijkheid om te
besluiten tot een andere samenstelling van basisbrandweereenheden, mits daarmee wordt voorzien
in een gelijkwaardig niveau van brandweerzorg en geen afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid en
gezondheid van het brandweerpersoneel (artikel 3.1.5.).
Het landelijke kader Uitruk op Maat is op 28 november 2014 door het Veiligheidsberaad vastgesteld.
Het biedt een landelijk, uniform kader waarbinnen besturen van veiligheidsregio’s invulling kunnen
geven aan de mogelijk die het besluit Veiligheidsregio’s biedt om te werken met een andere
samenstelling van basisbrandweereenheden en waarmee de veiligheid en gezondheid van het
brandweerpersoneel geborgd blijft.
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De inspectie van Justitie en Veiligheid heeft in haar brief van augustus 2018 expliciet benoemd welke
acties de Veiligheidsregio Hollands Midden dient uit te voeren alvorens er sprake kan zijn van het
werken met UoM, conform de regelgeving en kaders.
“Ten behoeve van de borging van de veiligheid van het brandweerpersoneel is daarom nodig dat het
bestuur van de veiligheidsregio een gemotiveerd besluit neemt over de omstandigheden waaronder
een afwijkende voertuigbezetting wordt toegepast.
Indien dit in bepaalde gevallen gewenst is, dienen daarna nog de volgende stappen te worden gezet:
a. het opstellen van een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) die is toegespitst op een
afwijkende voertuigbezetting;
b. het laten toetsen van de RI&E door een arbo-kerndeskundige;
c. het opstellen van een op de RI&E gebaseerd Plan van Aanpak;
d. het uitvoeren van dit Plan van Aanpak;
e. het opleiden van al het personeel dat dienst doet of kan doen met een afwijkende
voertuigbezetting;
f. het oefenen van het personeel dat dienst doet of kan doen met een afwijkende voertuigbezetting.
In onderstaande tabel wordt de stand van zaken per actie toegelicht.
1
Gemotiveerd besluit van het bestuur van de veiligheidsregio over de
omstandigheden waaronder een afwijkende voertuigbezetting wordt
toegepast.
2a
het opstellen van een RI&E die is toegespitst op een afwijkende
voertuigbezetting;

Ligt nu voor in dit
besluit
afgerond

2b

het laten toetsen van de RI&E door een arbo-kerndeskundige;

afgerond

2c1

het opstellen van een op de RI&E gebaseerd Plan van Aanpak;

afgerond

2c2

het laten toetsen van het op de RI&E gebaseerd Plan van Aanpak
door een arbo-kerndeskundige;
het uitvoeren van dit Plan van Aanpak;
<de doorlooptijd van de (landelijke) maatregelen rondom de coronauitbraak beïnvloeden de haalbaarheid van de planning van deze actie>

afgerond

2d

2e

het opleiden van al het personeel dat dienst doet of kan doen met een
afwijkende voertuigbezetting;
<de doorlooptijd van de (landelijke) maatregelen rondom de coronauitbraak beïnvloeden de haalbaarheid van de planning van deze actie>

2f

het oefenen van het personeel dat dienst doet of kan doen met een
afwijkende voertuigbezetting.
<de doorlooptijd van de (landelijke) maatregelen rondom de coronauitbraak beïnvloeden de haalbaarheid van de planning van deze actie>
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Monitoring van het gebruik en de ervaringen van de
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2020
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het reguliere
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vanaf 3e
kwartaal 2020
Doorlopend
vanaf 1-7-2020
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De OR is, op basis van de WOR artikel 27, {d} gevraagd;
• In te stemmen met de voorliggende en extern getoetste Taak Risico Analyses;
o Vakthema Brandbestrijding
o Vakthema THV
o Vakthema IBGS
o Vakthema WO
•

In te stemmen met het voorliggende en extern getoetste Plan van aanpak volgend uit de Taak
Risico Analyses

De OR heeft op 20 maart 2020 ingestemd met het voorgenomen besluit tot vaststellen van de Taak
Risico Analyses t.b.v. Uitruk op maat, toegespitst op een afwijkende voertuigbezetting en het Plan
van Aanpak gericht op uitvoering van de combinatieregeling in de zomerperiode 2020.

5. Kader
Besluit veiligheidsregio’s,
Artikel 3.1.2
1 Een basisbrandweereenheid bestaat uit:
a. een bevelvoerder,
b. een chauffeur, tevens voertuigbediener, en
c. twee ploegen van twee manschappen.
2 De eenheid is belast met:
a. brandbestrijding en redding;
b. technische hulpverlening;
c. basishandelingen bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen;
d. ondersteuning bij waterongevallen.
3 De eenheid beschikt over een tankautospuit met uitrusting.
Artikel 3.1.5
1. In afwijking van artikel 3.1.2, eerste lid, kan het bestuur van de veiligheidsregio besluiten tot een
andere samenstelling van basisbrandweereenheden, mits daarmee wordt voorzien in een
gelijkwaardig niveau van brandweerzorg en geen afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid en
gezondheid van het brandweerpersoneel.
2. Toepassing van het eerste lid doet geen afbreuk aan de afspraken, bedoeld in artikel 51, vijfde
lid, van de wet (Veilighiedsregio’s).

6. Consequenties
Sinds de regionalisering van de brandweer in 2011 wordt in de zomervakantieperiode gebruik
gemaakt van de zogenaamde combinatieregeling. Deze regeling waarborgt de repressieve
paraatheid van de brandweer gedurende de periode, waarin ook veel brandweervrijwilligers genieten
van hun welverdiende vakantie.
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Met de invoering van UoM zoals voorgesteld wordt de combinatieregeling door middel van een
zorgvuldig proces vervangen door een werkwijze die in lijn is met het Landelijk Kader Uitruk op Maat
en is voldaan aan een verbeteraanwijzing van de Inspectie Justitie en Veiligheid uit 2018.

7. Aandachtspunten / risico’s
Momenteel loopt binnen brandweer Nederland de evaluatie UoM. De uitkomsten hiervan kunnen van
invloed zijn op de inrichting van UoM in Hollands Midden.
Voor de invoering van UoM is de meldkamer brandweer een belangrijke partij. Afhankelijk van de
(technische) mogelijkheden van de meldkamer zal de invulling van het proces alarmering worden
vormgegevens.
<de doorlooptijd van de (landelijke) maatregelen rondom de corona-uitbraak beïnvloeden de
haalbaarheid van de planning om voor de zomervakantie 2020 alle kazernes opgeleid te hebben.>

8. Implementatie en communicatie
Doel is om voor de zomerperiode van 2020 UoM te hebben ingevoerd ter vervanging van de
combinatie regeling. Om UoM ook te gaan gebruiken voor kazernes waarbij buiten de zomerperiode
en/of voor langere periode een tekort is aan voldoende vrijwilligers, zullen de ervaringen van de
gedurende de zomerperiode geëvalueerd worden. Na de zomerperiode zal (in samenspraak met de
OR) een traject worden uitgewerkt gericht op de structurele invoering van UoM.
Het bestuur zal voor de definitieve invoering opnieuw een voorstel ontvangen.
De Inspectie Justitie en Veiligheid wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de invoering
van UoM in Hollands Midden.

9. Bijlagen
•
•

‘Landelijk kader uitruk op maat bij brand’, vastgesteld door het Veiligheidsberaad (28-112014)
Presentatie Uitruk op Maat (11 december 2019)

10. Historie besluitvorming
•
•

Combinatieregeling brandweer (jaarlijkse informatienotitie)
Regionaal Beleidsplan 2020-2023
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Landelijk kader uitruk op maat bij brand

Landelijk kader uitruk op maat bij brand

1.

Waarom Uitruk op Maat

De brandweer moet haar werk verantwoord organiseren, dus veilig en sober. De basisbrandweerzorg is
opgehangen aan het maatgevende incident (binnenbrand woning), met inzet van de tankautospuit met 6
personen (TS6), terwijl het merendeel van de incidenten een lichtere inzet vergt. Uitruk op maat is het
differentiëren van de inzet van mensen en middelen naar incidenttype en risico’s. Tevens kan dan, indien
nodig, op modulaire wijze nabij of op de plaats incident een basisbrandweereenheid TS6 worden
samengesteld.
Door deze flexibilisering van de slagkracht wordt bijgedragen aan vernieuwing van de incidentbestrijding en
aan verantwoord organiseren. Het is niet bedoeld als bezuinigingsmaatregel en is in de meeste gevallen
daartoe ook niet of slechts beperkt geschikt. Uitruk op maat heeft geen invloed op het regionaal dekkingsplan
voor de basisbrandweereenheid TS6. Dit plan is gebaseerd op hetgeen nodig is voor het bereiken van de
opkomsttijden van de basisbrandweereenheid TS6 en dat staat los van uitruk op maat.
2.

Welke vormen kent uitruk op maat bij brand

Regio’s zijn binnen de wettelijke kaders vrij de eigen werkvormen te kiezen. Voor landelijke organisaties,
protocollen en steunfuncties is echter één stramien nodig. De landelijke functies gaan voorzien in
ondersteuning van de volgende varianten:
a) De tankautospuit met 6 personen en standaardbepakking, de standaard TS6;
b) de tankautospuit met 4 personen en standaard bepakking TS4;
c) een snel interventievoertuig met 2 personen en passende bepakking SIV2 (voor een SIV2 kan als voertuig
ook een tankautospuit met 2 personen worden gebruikt);
Andere varianten zijn mogelijk maar worden niet landelijk ondersteund. Indien een regio kiest voor een
afwijkende variant zal de regio zelf voor de eventueel vereiste aanvullende randvoorwaarden zorg dragen.
3. Waar gaat het om bij uitruk op maat bij brand1
Uitgangspunt is dat bij een maatgevend incident (binnenbrand woning) als minimale slagkracht een
basisbrandweereenheid TS6 wordt gealarmeerd, zoals bedoeld in het Besluit Veiligheidsregio’s artikel 3.1.2.
Met dat als gegeven gaat het bij uitruk op maat om het mogelijk maken van:
a. Afwijking van de basisbrandweereenheid zoals bedoeld in het Besluit Veiligheidsregio’s artikel 3.1.5,
bij kleinere incidenten met beperkt risico, door inzet van een kleinere bezetting en eventueel een
kleiner voertuig.
Alles dat minder slagkracht vraagt dan het maatgevende incident, is een ‘kleinere klus’. Te denken valt hierbij
aan: een verkenning, een kleine buitenbrand, een containerbrand en een autobrand, met voor zover valt te
overzien geen escalatierisico van betekenis. Door bij deze kleinere klussen minder slagkracht in te zetten blijft
beroepspersoneel inzetbaar voor andere taken en wordt nodeloos alarmeren van vrijwilligers voorkomen. De
kleinere klussen kunnen zo nodig nog verder worden onderverdeeld, voor afhandeling door respectievelijk
TS4 of SIV2.
Het bestuur van elke regio bepaalt welke van de genoemde varianten de regio op de weg zal brengen.
Brandweer Nederland zorgt voor een indeling van de klussen zodanig, dat klussen helder kunnen worden
toegewezen en de Meldkamer Brandweer een duidelijk uitrukvoorstel kan doen, terwijl wordt voldaan aan de
onder 4 genoemde kaders (zie onder). Deze kaders worden door de landelijke brandweerorganisaties
ondersteund. Regio’s kunnen ook andere varianten op de weg brengen, deze dienen dan te worden vertaald
naar de minimale slagkracht van de genoemde varianten (‘conversie’).
1

Uitruk op maat bij incidenten anders dan brand is nog niet ontwikkeld. Dat is een mogelijke vervolgstap.
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b. Het samenstellen van een basisbrandweereenheid bij een maatgevend of daaraan gelijkwaardig
incident, op of nabij de plaats incident, door het opkomen van méér voertuigen en bezetting, die
samen een basisbrandweereenheid TS6 vormen.
Bij een maatgevend of gelijkwaardig incident is een TS6 nodig. Deze kan na alarmering als zodanig opkomen
vanaf één kazerne. Het is ook mogelijk, dat een voertuig met personeel al op de weg is voor andere
(onderbreekbare) activiteiten, of dat op enig moment één kazerne geen volledige TS6 kan leveren, maar wel
gefaseerd of samen met een andere kazerne. Het bestuur van de regio kan bepalen dat, gegeven het
dekkingsplan, een basisbrandweereenheid ook op de plaats incident kan worden gevormd door
samenstellende delen, waarbij wordt voldaan aan de onder 4 genoemde kaders. Het personeel voor de TS die
ter plaatse komt, kan worden aangevuld met behulp van elk daartoe geschikt voertuig (bijvoorbeeld TS4+SIV2,
TS4+TS4). Hierdoor is, gegeven de opkomsttijden van de TS6, een deel van de brandweersterkte eerder ter
plaatse ten behoeve van voorbereidende handelingen. Welke handelingen mogelijk zijn hangt af van de sterkte
die ter plaatse is. Denk aan verkenning, voorbereiden inzetplan en waterwinning, afzetting.
Indien een incident méér dan één TS6 vergt, dan zijn deze aanvullende TS-sen altijd TS6 vanaf uitruk. De huidige
procedures en opleidingen op het gebied van grootschalig optreden worden dan ook niet gewijzigd.
4. Kaders
1) Bij een maatgevend incident (binnenbrand woning) wordt een TS6 gealarmeerd.
2) Maatwerk in de uitruk betreft alleen kleinere incidenten en de modulaire samenstelling van de eerste TS6
op of nabij de plaats incident.
3) Voor de aanpak van kleinere incidenten lenen zich de TS4 en de SIV2. Voor aanvulling van personeel kan
elk daartoe geschikt voertuig worden gebruikt.
4) TS4 is een standaard TS-voertuig en wordt bezet door 1 bevelvoerder, 1 chauffeur pompbediener en 2
manschappen.
5) SIV2 met standaard bepakking wordt bezet door tenminste 2 daartoe gekwalificeerde manschappen en/of
bevelvoerder.
6) TS4 en SIV2 kunnen worden ingezet voor kleinere klussen, naar gelang de slagkracht. Hiervoor wordt
landelijk een lijst vastgesteld, de taak-slagkrachtkoppeling.
7) Of een daartoe door de Meldkamer aangemerkte klus met TS4 of SIV2 wordt aangepakt, is uiteindelijk ter
beslissing aan de bevelvoerder (TS4) respectievelijk de leidinggevende op de SIV2. Deze kunnen direct of
later opschalen naar TS6. Ook de meldkamer kan opschalen.
8) Bij een maatgevend incident of ander incident dat een volwaardige TS6 vergt, kan deze op de plaats
incident worden samengesteld uit TS4 plus SIV2 of ander voertuig. Voor de opkomsttijd van de
samengestelde TS6 geldt het moment dat de TS6 compleet is op de plaats incident2.
9) Het samenstellen van een TS6 bij een maatgevend incident dient zo te worden georganiseerd, dat de
bevelvoerder zich in de eerst arriverende eenheid bevindt. Het tijdsverloop tussen het arriveren van de
samenstellende eenheden is zo beperkt mogelijk. De taken die deeleenheden uitvoeren in deze periode
zijn nooit zwaarder dan de aan die eenheid onder punt 6 toegewezen taken.
10) De veiligheid van het personeel is aantoonbaar gewaarborgd, onder meer door een uitgevoerde Risico
Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op de taak-slagkrachtkoppeling zoals genoemd onder punt 6 en de
invulling van de daaruit voortvloeiende voorwaarden.
11) De opleiding en oefening, de alarmering, de verbindingen, de informatieverzorging vanuit de meldkamer
en het overzicht van beschikbaarheid van personeel zijn op uitruk op maat afgestemd.
12) Er is een match tussen de klus en het vakmanschap van het personeel, het materieel en de bepakking.

2

In de gevallen dat de eerst aankomende eenheid de klus snel zelfstandig kon afhandelen zal de completerende eenheid, indien nog
onderweg zijnde, worden teruggestuurd. In lijn met het Besluit veiligheidsregio’s geldt dan voor de opkomsttijd de tijd van de eerst
aankomende eenheid. Immers het betrof dan kennelijk een kleiner incident.
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13) Het gelijkwaardig niveau van brandweerzorg is gewaarborgd, doordat uitruk op maat het door het
regionaal bestuur vastgestelde dekkingsplan voor de TS6 niet aantast.
14) Het proces dat in een regio leidt tot uitruk op maat is goed georganiseerd, o.m. door de werkvloer actief te
betrekken bij de ontwikkelingen, mede via de Ondernemingsraad. Zie Uitruk op Maat, NVBR 2012, par. 3.3.

Schematische weergave:

Maatgevend incident:
binnenbrand woning

Samenstellen van één
volwaardige TS-6 als
mogelijkheid

Inzet: TS6

Inzet: TS4
Inzet: TS4

Kleinere klus

Geschikt
ander
voertuig

Inzet: SIV2

Figuur 1: inzetkader maatgevend incident en kleinere klus, samenstellen van volwaardige tankautospuit
als mogelijkheid.
De piramide geeft de hulpvraag aan, van klein naar zeer groot. Voor kleinere klussen kan beperkte
slagkracht worden ingezet, bij een maatgevend incident blijft de TS6 het antwoord. Deze TS6 kan als zodanig
uitrukken, maar kan ook modulair worden samengesteld uit meer voertuigen. Zijn meer TS6 nodig, dan
komen deze compleet vanaf de kazerne.
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Uitrukken op Maat
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Informatieavonden en Communicatie UoM

• In uitvoering:
•
•

Informatieavonden/middag UoM (nog 10
december Alphen aan den Rijn en 12
December middag op Leiden Zuid)
Interview t.b.v. nieuwsbrief 12 december

• Te doen:
•
•

Animatie UoM (uitleg over uitvoering)
Informeren over vervolg,

Deelproject RI&E en Vakbekwaamheid

• Gedaan:

• Te doen:

•
•
•
•
•

•
•

Klussenlijst Prio 1 en Prio 2*
Vakinhoudelijke TRA/RI&E opgesteld

Verwerkt in rapportage t.b.v. Externe Toetsing
Verstuurd t.b.v. Externe toetsing
Ruimte ingepland in
Vakbekwaamheidsprogramma 2020

Externe Toetsing (in uitvoering)
Inhoudelijk vakbekwaamheidsprogramma (in
uitvoering)

Deelproject Dekking en Alarmering

• In uitvoering:
•
•

Studiefase Alarmering GMS (korte termijn)
Inventarisatie TS 6 kazerne’s

• Te doen:
•
•
•

“systeemkeuze” voor alarmering GMS
Inregelen systeemkeuze in GMS
Lange termijn paraatheid / alarmering
(dynamische server)

Deelproject Bestuur en OR

• Gedaan:
•

Reactie naar inspectie verstuurd met
planning UoM voor de zomer

• Te doen:
•
•
•

Gesprek / presentatie OR (11 december)
12 maart aanleveren stukken DB
16 april 2020 besluitvorming in AB

