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8.2	 �AAnbevelingen

Opmerking vooraf:
De Raad heeft kennis genomen van het voornemen van de minister van BZK (brief aan Tweede 
Kamer 3 juni 2009) om bovenregionale taken op het gebied van brandweerzorg in handen te geven 
van een nieuw op te richten ondersteuningsorganisatie, en deze onder verantwoordelijkheid te stel-
len van de gezamenlijke veiligheidsregio’s, c.q. het Veiligheidsberaad.
De Raad merkt daarbij op dat zodra er daadwerkelijk sprake is van overdracht van verantwoorde-
lijkheden, de onderstaande aanbevelingen die nu gericht zijn aan de minister van BZK, vanzelf-
sprekend ook bestemd zijn voor de nieuwe verantwoordelijke partij.
De Raad is op de hoogte van het programma Lerend Vermogen Brandweer en van de voorgenomen 
voorschriften ten aanzien van de kwaliteitszorg in de veiligheidsregio’s. Onderstaande aanbevelin-
gen vormen daarop een aanvulling.

aanbevelingen aan de minister van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

1.  Zorg voor een doelmatige verspreiding van nieuwe kennis op het gebied van plotselinge 
branduitbreiding, waaronder het verschijnsel rookgasexplosie, door deze te verwerken in 
de leer- en oefenstof van de brandweer.

2.  Zorg voor aansluiting van de leerinhoud van de brandweeropleidingen, in het bijzonder met 
betrekking tot de veiligheid van het repressief optreden, op de internationale vakliteratuur.

3.  Verbeter de kennisontwikkeling van de brandweer en vergroot daarin de aandacht voor 
veiligheid, door te zorgen voor een systematische, centrale registratie en evaluatie van 
branden en ongevallen en de daaruit voortkomende leerpunten op doelmatige wijze in de 
leer- en oefenstof van de brandweer te verwerken.

4.  Formuleer de leerdoelen in de examenreglementen zodanig dat deze eenduidig, richting-
gevend en inspirerend zijn voor alle partijen die bij de vormgeving en uitvoering van het 
brandweeronderwijs zijn betrokken.

aanbeveling aan de vereniging van nederlandse gemeenten:

5.	 	Geef, vooruitlopend op aanpassing van de leer- en oefenstof van de brandweer op het 
gebied van plotselinge branduitbreiding in het algemeen en rookgasexplosies in het bijzon-
der, aan uw leden bekendheid met de gevaren van deze verschijnselen en de omstandighe-
den waarin zij zich kunnen voordoen.

Bestuursorganen aan wie een aanbeveling is gericht dienen een standpunt ten aanzien van de 
opvolging van deze aanbeveling binnen een half jaar na verschijning van deze rapportage aan de 
betrokken minister kenbaar te maken. Niet-bestuursorganen of personen aan wie een aanbeve-
ling is gericht dienen hun standpunt ten aanzien van de opvolging van de aanbeveling binnen een 
jaar kenbaar te maken aan de betrokken minister. Een afschrift van deze reactie dient gelijktijdig 
aan de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties verstuurd te worden.


