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Samenvatting 

Bijgevoegd treft u aan het bestuurlijk afwegingskader brandweerduiken. Het afwegingskader heeft 

tot doel bij te dragen aan beargumenteerde bestuurlijke keuzes op het terrein van 

brandweerduiken en waterongevallenbeheersing. Het maakt onderdeel uit van een reeks van 

maatregelen gericht op het professionaliseren van het brandweerduiken. Een belangrijk element in 

deze verbeteringen is de duidelijkheid die van de zijde van de Rijksoverheid is gekomen over de 

normen voor brandweerduikers op het terrein van arbeidsomstandigheden en opleidingen. Het 

ontbreken van een eenduidige rijksnorm leidde tot vertraging in de invoering van noodzakelijke 

verbeteringen binnen brandweerduikteams op personeel, organisatorisch en financieel vlak. Deze 

onduidelijkheid is nu voor de korte termijn opgelost: de opleidingsnormen voor brandweerduikers 

zoals weergegeven in het eindexamenreglement van het Nederlands bureau brandweerexamens 

(Nbbe) zijn leidend. Verdere bestuurlijke besluitvorming over de lange termijnoplossing dient nog 

plaats te vinden. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

In 2009/2010 werd op lokaal, regionaal en landelijk niveau volop gediscussieerd over de toekomst 

van en nut en noodzaak van het brandweerduiken. De onderzoeksraad voor de Veiligheid 

adviseerde Veiligheidsberaad en VNG een bestuurlijk afwegingskader brandweerduiken te 

ontwikkelen. Veiligheidsberaad en VNG hebben dat advies overgenomen maar werden 

geconfronteerd met opleidings -en arbeidsomstandighedennormen van resp. het ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 

die elkaar tegenspraken. Inmiddels is die tegenspraak opgelost en hebben Veiligheidsberaad en 

VNG een bestuurlijk afwegingskader brandweerduiken ontwikkeld. De leidraad 

waterongevallenbeheersing van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en 

Rampenbestrijding (NVBR) levert belangrijke input voor dit bestuurlijk afwegingskader. In deze 

ledenbrief wordt u geïnformeerd over: 

Stand van zaken brandweerduiken anno 2010/2011 

Verbeteringen waaraan wordt gewerkt op landelijk, regionaal en lokaal niveau, de 

ondersteuning vanuit de NVBR daarbij en de leidraad waterongevallenbeheersing 

Het bestuurlijk afwegingskader van Veiligheidsberaad en VNG 

1. Stand van zaken brandweerduiken anno 2010/2011 

Op landelijk niveau vormden vooral de rapporten van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid 

(Brandweerduiken beschouwd), Onderzoeksraad voor de Veiligheid en het Inspectierapport van 

de Arbeidsinspectie input voor discussie. Het rapport van de Inspectie Openbare Orde en 

Veiligheid (IOOV) verscheen in het najaar van 2008 en bevatte 38 urgente verbetermaatregelen 
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(geconstateerd na een uitgevoerde systeembeschouwing van het brandweerduiken). Het rapport 

van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid verscheen najaar 2009 en ging in op de lessen die 

getrokken konden worden uit het dodelijk ongeval van een brandweerduiker in Terneuzen. Het 

rapport van de Arbeidsinspectie verscheen in het voorjaar van 2010 en was het resultaat van het 

Inspectieproject brandweerduiken in 2009. Veiligheidsberaad en VNG hebben eerder gereageerd 

op de rapporten van de Onderzoeksraad en de Arbeidsinspectie, zie 

http://www.vng.ni/eCache/DEF/98/2Q8.html. 

In de reactie op het rapport van de Onderzoeksraad hebben Veiligheidsberaad en VNG laten 

weten de aanbeveling over te nemen om te komen tot een bestuurlijk afwegingskader voor het 

brandweerduiken. Dat afwegingskader moet gemeenten en veiligheidsregio's helpen om de 

belangrijkste risico's op het gebied van brandweerduiken in kaart te brengen en te relateren aan 

een veilige inzet van brandweerduikers. Tegelijkertijd is het vraagstuk waar gemeenten en 

veiligheidsregio's voor staan breder dan alleen de mogelijke risico's van het brandweerduiken. Het 

gaat om waterongevallenbeheersing in de brede zin van het woord: welke risico's zijn er op het 

gebied van water in de regio, hoe kunnen die risico's worden beperkt of worden weggenomen en 

welke middelen (waarondereen duikteam) kunnen daarvoor worden ingezet? 

In reactie op het rapport van de Arbeidsinspectie hebben Veiligheidsberaad en VNG 

aangedrongen op eenduidige en door het veld gedragen opleidings -en veiligheidsnormen voor 

brandweerduiken. Zowel de Onderzoeksraad voor de Veiligheid als de Arbeidsinspectie 

constateerde dat het ministerie van BZK en het ministerie van SZW verschillende normen 

hanteren op dat terrein 

Op lokaal en regionaal niveau werd vooral gesproken over nut en noodzaak van het 

brandweerduiken. Aanleiding waren de tekortkomingen in opleidingen, veiligheidscultuur en 

geoefendheid van veel brandweerduikteams en de bijbehorende veiligheidsrisico's. IOOV en 

NVBR hebben naar aanleiding van de tekortkomingen een systeembeschouwing brandweerduiken 

opgesteld (2008) en op basis daarvan 38 urgente verbetermaatregelen gepresenteerd. De kern 

van de 38 urgente verbetermaatregelen is, dat als de gemeente of veiligheidsregio kiest voor een 

duikteam, zorg dan ook voor goed materieel, goed getraind personeel en een professionele 

organisatie erom heen. In veel gemeenten en veiligheidsregio's zijn de urgente 

verbetermaatregelen opgepakt en is voortvarend gewerkt aan de noodzakelijke verbeteringen. 

Tegelijkertijd leidde de organisatorische en financiële opgave die werd verbonden aan invoering 

van de gewenste maatregelen tot de vraag of de gevraagde investeringen in mensen, middelen en 

organisatie wel opwegen tegen de maatschappelijke opbrengst van een eigen duikteam. In 
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sommige gemeenten en veiligheidsregio's was dit mede aanleiding tot het opheffen of 

samenvoegen van bestaande duikteams. 

2. Lopende verbeteringen en ondersteuning 

NVBR ondersteuning en visie op wateronqevallenbeheersing 

De NVBR besloot in 2010 brandweerkorpsen te ondersteunen bij de invoering van de 38 urgente 

verbetermaatregeien uit de systeembeschouwing. Daartoe heeft de NVBR het Project verbeteren 

veiligheid Brandweer Waterongevallenbeheersing opgesteld. Voor meer informatie hierover wordt 

hier kortheidshalve verwezen naar website van de NVBR, zie 

http://www.nvbr.nl/wat doen we/thema lerende/verbeteren/. 

Daarnaast ontwikkelde de NVBR een visie op waterongevallenbeheersing. In bijgevoegd 

bestuurlijk afwegingskader wordt dieper ingegaan op de relatie tussen de NVBR visie en de 

afweging waar bestuurders van gemeenten en veiligheidsregio's voor staan 

Eenduidige normering brandweerduiken 

Na aandringen van de kant van Veiligheidsberaad, VNG en NVBR heeft de minister van SZW een 

korte en lange termijn oplossing gecreëerd. De korte termijn oplossing regelt dat 

brandweerkorpsen voor de periode van een jaar vrijstelling krijgen voor die 

Arbeidsomstandigheden (Arbo) en opleidingseisen die niet in lijn zijn met het Nbbe 

examennormen voor brandweerduikers en met de taakbeschrijving van de brandweerduiker zoals 

omschreven in het besluit personeel veiligheidsregio's. Die vrijstelling geldt voor de periode 

1/1/2011 -1/1/2012. Daarmee is voor de korte termijn helder dat de Nbbe examennormen en het 

besluit personeel veiligheidsregio's leidend zijn. Voor alle overige Arbo -normen is de Arbo 

regelgeving uiteraard onverkort van toepassing. 

Gekoppeld aan de korte termijnoplossing is het voorstel om voor de lange termijn te komen tot 

brandweerspecifieke normen binnen het kader van de Stichting Werken onder Overdruk (SWOD). 

SWOD is de beheersstichting die door het Ministerie van SZW in het leven is geroepen om de 

branchespecifieke normenkaders voor duikers op te stellen en te beheren. Om invulling te geven 

aan de specifieke behoefte van de brandweer is binnen het kader van SWOD een aparte 

werkkamer brandweerduiken ingericht. 
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De doelstelling hiervan is te komen tot: 

1. Realistische Arbo en opleidingsnormen voor brandweerduikers die; 

2. Passen bij de taakomschrijving van het brandweerduikvak en bij de professionele eisen aan 

brandweerduikers en 

3. Waarover overeenstemming bestaat in het veld, op bestuurlijk en op landelijk niveau. 

Over de formele deelname aan SWOD dient bestuurlijke besluitvorming plaats te vinden. Dit zal 

gebeuren via het Veiligheidsberaad en de VNG. De bestuurscommissie brandweer van het 

Veiligheidsberaad is positief over deze lange termijn ontwikkeling. 

Het Veiligheidsberaad, de VNG en de NVBR zijn tevreden met deze vrijstelling omdat ermee op 

korte termijn rust ontstaat in het brandweerveld en verder gewerkt kan worden aan 

professionalisering van het brandweerduikvak. Tegelijkertijd is richting SZW aangegeven dat 

Het opstellen van brandweerspecifieke arbo en opleidingsnormen langer kan duren dan 

een jaar. Het opleveren van een certificatieschema staat gepland voor 2011, na 

oplevering moet het certificatieschema worden beoordeeld door het Ministerie van SZW 

en de raad voor Accreditatie. Het is onduidelijk hoeveel tijd dit vergt. Mogelijk zal het 

ministerie die vrijstellingsperiode moeten verlengen; 

In de vrijstellingsregeling is opgenomen dat duikteams binnen een jaar moeten voorzien in 

een aparte duikmedisch begeleider. Dat is niet besproken met VNG, Veiligheidsberaad en 

NVBR. Veel duikteams combineren de taak van bevelvoerder en duikmedisch begeleider 

in één persoon/functie. VNG, Veiligheidsberaad en NVBR hebben SZW laten weten geen 

reden te zien die bestaande praktijk te veranderen; 

De vrijstellingsregeling wekt de suggestie dat daar waar brandweerduikers 

gehercertificeerd moeten worden de normen kunnen worden aangescherpt. Ook op dit 

punt hebben VNG, Veiligheidsberaad en NVBR hebben SZW laten weten geen reden te 

zien die bestaande praktijk te veranderen. 

Deze punten worden meegenomen in de verdere bestuurlijke besluitvorming over deelname aan 

SWOD. 
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3.Bestuurlijk afwegingskader brandweerduiken 

Nu voor de korte termijn eenduidige Arbo en opleidingsnormen zijn vastgelegd, konden 

Veiligheidsberaad en VNG verder met de ontwikkeling van het bestuurlijk afwegingskader. Voor de 

inhoud van het afwegingskader verwijzen we kortheidshalve naar de bijlage. 

Hoogachtend, 

Mede namens het Veiligheidsberaad 

mrR.J.J.M. Pans 

voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
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'Bestuurlijk afwegingskader brandweerduiken'. 
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Inleiding 

De duiktaak van de brandweer staat de afgelopen jaren volop in de aandacht, van zowel het 
brandweerveld zelf als van de verantwoordelijke bestuurders, het rijk en toezichthoudende 
instanties. De aanleiding hiervoor is helaas geen positieve, maar is gelegen in diverse ongevallen die 
zich tijdens het brandweerduiken hebben voorgedaan, in sommige gevallen met dodelijke afloop. 

Onderzoeken van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV), de Arbeidsinspectie en de 
Onderzoeksraad voor de Veiligheid hebben aangetoond dat er veel verbeteringen noodzakelijk zijn, 
zodat de brandweer haar duiktaak op een professionele en veilige manier kan uitvoeren. Naar 
aanleiding van een systeembeschouwing, uitgevoerd door de IOOV en de NVBR is een set van 
verbetermaatregelen ontwikkeld, die bij de duikteams van de brandweer moeten worden 
doorgevoerd1. 

De Raad van Regionaal Commandanten heeft in september 2010 de 'Visie op 
Waterongevallenbeheersing' vastgesteld. In deze visie wordt beschreven hoe het brandweerveld op 
een professionele, rationele en verantwoorde wijze invulling kan geven aan de beheersing van 
waterongevallen. Brandweerduiken is onderdeel van waterongevallenbeheersing en is als één van de 
taken in deze visie uitgewerkt. In het verlengde van de 'Brandweer over morgen' wordt ook bij de 
beheersing van waterongevallen uitgegaan van risicodifferentiatie. Dit betekent dat de optimale 
organisatie van taken op het gebied van de beheersing van waterongevallen, afhankelijk is van de 
waterrisico's die zich in een bepaald gebied voordoen. Naar verwachting komt in het voorjaar van 
2011 de landelijke waterrisicokaart gereed en zal ter beschikking worden gesteld aan het veld. 

In de 'Visie op Waterongevallenbeheersing' wordt geconstateerd dat deugdelijk feitenmateriaal 
ontbreekt, om op een verantwoorde manier (bestuurlijke) keuzes te maken over de invulling van de 
taken met betrekking tot beheersing van waterongevallen. Het is nodig om over een gedurige 
periode feitenmateriaal te verzamelen, over de wijze waarop de brandweerinzet bij deze taak het 
beste kan plaatsvinden. Er is verder behoefte aan een goede validatie van gegevens, voordat 
definitieve besluiten worden genomen over de invulling van deze brandweertaak. De 
werkgeversverantwoordelijkheden moeten hierbij goed in beeld worden gebracht. Voor de periode 
die hiervoor nodig is (twee jaar), is een marsroute uitgezet2. 

De notitie heeft de steun van de Bestuurscommissie Brandweer van het Veiligheidsberaad. 
Tegelijkertijd is geconstateerd dat er ook op dit moment al wordt gediscussieerd over 'nut en 
noodzaak' van de brandweer duiktaak. De indruk bestaat dat als gemeenten en veiligheidsregio's de 
lijn van de 'marsroute' volgen, er in de komende twee jaar geen definitieve besluiten kunnen worden 
genomen over het brandweerduiken. Er is echter geen sprake van een moratorium. Ter illustratie: er 
is in de afgelopen vijfjaar al sprake van een teruggang in het aantal duikteams van 120 naar 91. 

1 Uit opgave van de NVBR blijkt dat de invoering van de urgente maatregelen (zoals geformuleerd in de 
systeembeschouwing van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en de NVBR) bijna in alle korpsen en op 
landelijk niveau is afgerond. 
2 De 'marsroute' is inmiddels in volle gang. Zo vindt er sinds augustus 2010 een registratie plaats van geslaagde 
reddingsacties door de brandweer. Zodoende zijn de eerste cijfers beschikbaar over reddingen die onder andere 
door duikteams zijn verricht. Naar verwachting komt april 2011 de landelijke waterrisicokaart gereed en zal ter 
beschikking worden gesteld aan het veld. 
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Het is een gezamenlijke taak van het bestuur en het management van de brandweer om op een 
professionele en veilige manier invulling te geven aan de duiktaak van de brandweer. Logischerwijze 
zitten er nuanceverschillen tussen de manier waarop het bestuur zich voor vragen en afwegingen 
gesteld ziet en de manier waarop dit voor het management van de brandweer geldt. Het 
Veiligheidsberaad en de VNG zijn van mening dat zij het initiatief voor een bestuurlijk afwegingskader 
dienen te nemen. Daarbij wordt rekening gehouden met de managementvisie en organisatie van de 
brandweer. 

Er doet zich een zekere spanning voor met de 'Visie op Waterongevallenbeheersing' van de RRC, 
waarin wordt aangedrongen op een 'marsroute' van twee jaar, voordat definitieve besluiten kunnen 
worden genomen over het brandweerduiken, door de daarvoor verantwoordelijke bestuurders. De 
discussie over nut en noodzaak wordt immers nu al volop gevoerd. Op de één of andere manier zal er 
een tussenafweging moeten worden gemaakt, waarbij recht wordt gedaan aan zowel de behoefte 
aan snelheid en zorgvuldigheid. Bovendien geldt dat los van de discussie over nut en noodzaak, het 
van belang is dat het personeel van de brandweer ook op dit moment al op een veilige manier kan 
werken. Gemeenten en veiligheidsregio's hebben als werkgever immers de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid om invulling te geven aan de zorgplicht voor de arbeidsveiligheid van haar 
personeel. Omdat de brandweer nu al bezig is de verbetermaatregelen in te voeren, is hier geen 
vertraging te verwachten door de 'marsroute', waarin het verzamelen van gevalideerde gegevens 
centraal staat. 

Deze notitie beschrijft een 'Bestuurlijk Afwegingskader Brandweerduiken'. Het geeft een overzicht 
van de bestuurlijk vraagstukken die zich voordoen bij de afweging of en op welke manier gemeenten 
en veiligheidsregio's invulling zouden moeten geven aan de duiktaak bij de brandweer. Benadrukt 
moet worden dat elke verantwoordelijke gemeente, al dan niet in het regiobestuur van de 
veiligheidsregio, haar eigen afwegingen hierin moet maken. Er is geen generieke afweging te maken 
of de brandweer in Nederland al dan niet zou moeten duiken. Wel geldt in het algemeen: "Als je het 
doet, dan moet het ook goed". 

In hoofdstuk 1: "Waarom brandweerduiken?" wordt beschreven waarom er wordt gedoken en op 
welke manier dat in principe zou moeten worden ingericht. 

In hoofdstuk 2: "Foto van nu" wordt ingegaan op de gegevens die van belang zijn om te verzamelen, 
zodat er een goed beeld ontstaat hoe de duiktaak wordt ingevuld in de gemeente of veiligheidsregio. 
Dit geeft een beeld van inzet en resultaat, wat nodig is om een goede afweging te maken van nut en 
noodzaak van het brandweerduiken. 

Hoofdstuk 3: "Oplossing voor welk probleem?" beschrijft de bestuurlijk vragen die moeten worden 
gesteld om een goede bestuurlijke afweging mogelijk te maken. 

In hoofdstuk 4: 'Organiseren van de afweging' wordt een aantal aanbevelingen gedaan, over hoe de 
bestuurlijke afweging zou moeten worden georganiseerd. De gemeenten en veiligheidsregio's 
moeten zelf aan de slag om de gegevens te verzamelen en de vragen te beantwoorden, die voor een 
goede bestuurlijke afweging noodzakelijk zijn. 

Bij de NVBR loopt momenteel een project, dat zich richt op het verbeteren van de veiligheid bij de 
beheersing van waterongevallen bij de brandweer. Hiermee wordt ondermeer invulling gegeven aan 
de genoemde 'marsroute'. In de bijlage wordt een overzicht gegeven van de activiteiten, waarvan 
een deel inmiddels is afgerond. 
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Hoofdstuk 1. "Waarom brandweerduiken? " 

Het is een gegeven dat er in Nederland volop duikteams bij de brandweer actief zijn. Deze duikteams 
worden ingezet voor meerdere taken, waarbij het zoeken naar en het redden van te water geraakte 
personen uiteraard de meest prominente is. Duikteams worden echter ook ingezet om ongelukken te 
voorkomen (bijvoorbeeld bij evenementen), om snel in te kunnen grijpen als er iets fout gaat 
(bijvoorbeeld bij recreatie op het water) en het bergen van slachtoffers van verkeersongevallen, 
waarbij een voertuig te water is geraakt. 

Door de vele plaatsen en momenten waarop duikteams actief zijn, is er een vanzelfsprekendheid 
ontstaan dat de brandweer deze taak uitvoert. Deze vanzelfsprekendheid leidt weer tot de 
maatschappelijke verwachting dat de brandweer deze taak ook uitvoert en in actie komt, zodra er 
zich een 'waterongeval' voordoet. De vanzelfsprekendheid van het brandweerduiken is de laatste 
jaren minder groot aan het worden, door ongevallen met brandweerduikers, kritische beoordelingen 
over het brandweerduiken door toezichthoudende instanties en de kosten die aan de duiktaak zijn 
verbonden. Onderstaand wordt een indicatie gegeven van de vragen die de context bepalen van het 
brandweerduiken. 

Is het eigenlijk wettelijk verplicht om te duiken? 

Hoe vanzelfsprekend het duiken mag lijken, het is geen wettelijke verplichting3. De brandweer heeft 
op grond van de zorgplicht van de gemeente de taak om het leven van mens en dier te beschermen, 
ook op en in het water. Hoe die taak wordt ingericht, is een bestuurlijke en organisatorische keuze. 
Duiken is één van de manieren waarop ongevallen op en in het water kunnen worden beheerst. Op 
basis van het risicoprofiel van een gemeente of regio moet worden bepaald of brandweerduiken een 
noodzakelijke en geschikte vorm is om waterongevallen te beheersen. 

Aan welke eisen moeten een duikteam voldoen? 

Het duikpersoneel van de brandweer moet voldoen aan functie-eisen die zijn neergelegd in het 
Besluit personeel veiligheidsregio's. Afgeleid van die functie-eisen moet het personeel op de juiste 
wijze opgeleid zijn en worden er eisen gesteld aan de examens die zij moeten afleggen. Wetgeving 
op het gebied van arbeidsveiligheid stelt verder eisen aan zaken als materieel dat dient te worden 
gebruikt en de mate van oefening en training die noodzakelijk is. 

Is duiken de aangewezen manier om te water geraakte personen te redden? 

Duiken is 'een' manier om te water geraakte personen te redden, of algemener, om ongevallen op en 
in het water te beheersen. Binnen een bepaalde afstand vanuit de waterkant kan bijvoorbeeld ook 
een grijpredding worden uitgevoerd (maximaal 15 meter uit de kant, tot maximaal 1,5 meter diepte). 
Het uitvoeren van een oppervlaktereddingen kan met speciale middelen en getraind personeel, 
vanaf de waterkant of vanuit een vaartuig. Als een te water geraakte persoon zich onder water of op 
een vanaf de waterkant onbereikbare locatie bevindt, blijft het duiken over als de (noodzakelijke) 
manier om de te water geraakte persoon te bereiken en mogelijk te redden. 

3 De RRC heeft zich er over uitgesproken dat zij zich vanuit maatschappelijk en wettelijk perspectief blijvend 
verantwoordelijk acht voor de uitvoering van 'natte' readings- en hulpverleningstaken. 
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Wat is het resultaat van brandweerduiken? 

Het resultaat van het brandweerduiken bestaat uit verschillende componenten. Het ligt het meest 
voor de hand om te kijken naar het aantal geredde personen, waar het gaat om gevallen waar een 
grijpredding, oppervlakteredding of redding vanuit een vaartuig geen soelaas biedt. Hoewel 
gevalideerde gegevens hierover ontbreken, is het aantal te water geraakte personen dat wordt gered 
waarschijnlijk gering. Over het algemeen ligt het slachtoffer lang in het water en moet eerst naar de 
exacte locatie worden gezocht waar het slachtoffer zich bevindt. In het overgrote deel van de 
gevallen is er sprake van berging van een slachtoffer4. Deze inschatting is uiteraard subjectief en 
afhankelijk van de opvatting wat de redding van een mensenleven zou mogen kosten. 

Een andere component van het resultaat van brandweerduiken is dat het bijdraagt aan het 
veiligheidsgevoel van burgers. Hoewel dit een 'zachte factor' lijkt, is het veiligheidsgevoel belangrijk 
voor de burger die zich in een waterrijke omgeving bevindt en de overheid die de zorg heeft voor de 
veiligheid van die burger. Het resultaat van het beschikbaar hebben van een duikteam geeft dus 
invulling aan een maatschappelijke behoefte en verwachting. Het 'veiligheidsgevoel' van de burger is 
(in relatie tot het brandweerduiken) echter geen doel op zich. De besluitvorming moet er dan ook 
niet alleen op gericht zijn om dit 'veiligheidsgevoel' te bereiken. Het is vooral van belang dat de 
overheid duidelijk en eerlijk is naar haar burgers toe, over wat zij aan veiligheid van de overheid mag 
verwachten. 

Als component van het resultaat kan ook genoemd worden dat het bijdraagt aan de veelzijdigheid en 
slagkracht van de brandweer. Het is onderdeel van het brede pakket aan maatschappelijke taken die 
de brandweer vervult. Daar komt bij dat de beschikbaarheid van een duikteam ook kan bijdragen aan 
de veiligheid van het brandweerpersoneel zelf. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als een grijpredding of 
oppervlakteredding niet afdoende is en de hulpverleners geneigd zouden kunnen zijn 
onverantwoorde risico's te lopen, in een poging de te water geraakte persoon alsnog te redden. 

Wat kost het brandweerduiken? 

Brandweerduiken vraagt specifieke investeringen, omdat er gebruik gemaakt moet worden van 
specialistisch materieel, er personeel beschikbaar moet zijn met de juiste kwalificaties en er 
geïnvesteerd moet worden in opleiden, trainen en oefenen. Gemeenten en veiligheidsregio's die de 
beschikking hebben over één of meer duikteams, zullen zelf in kaart moeten brengen hoe hoog deze 
kosten zijn. 

Het is een bestuurlijke afweging of er in de gemeente of veiligheidsregio wordt gedoken door de 
brandweer. Ook is het een bestuurlijke afweging om te bepalen hoe de kosten van het duiken zich 
verhouden tot het resultaat en een oordeel te vormen of het brandweerduiken de investering waard 
is. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur van de gemeente of veiligheidsregio 
en het management van de brandweer, om hier keuzes in te maken. Van belang is een goede 
inrichting en organisatie van de duiktaak, zodat het personeel op een veilige manier kan werken. 

4 Uit statistieken die worden bijgehouden sinds augustus 2010, blijkt dat er in Nederland sindsdien 31 mensen uit 
het water zijn gered, waarvan 15 door brandweerduikers. In de andere gevallen werden mensen gered door een 
grijpredding of oppervlakteredding. 
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Is de brandweer de aangewezen partij om te duiken? 

Hier kan zich een spanning voordoen tussen de visie van het bestuur en het management van de 
brandweer. Het kan zou bestuurlijk de voorkeur kunnen verdienen om het duiken door een andere 
(markt)partij te laten doen, vooral als het uitsluitend om het bergen van slachtoffers gaat. 

De Raad van Regionaal Commandanten is van mening dat als duiken onderdeel uitmaakt van de 
beheersing van waterongevallen, dit ook door de brandweer zou moeten gebeuren. Voor de 
professie is het niet zozeer vraag of de duiktaak van de brandweer wordt voortgezet, maar in welke 
gevallen en hoe er gedoken zou moeten worden. Zoals gezegd baseert de brandweer dergelijke 
keuzes op waterrisicoprofielen. 

Het staat buiten discussie dat de brandweer tot taak heeft ongevallen op en in het water te 
beheersen. De duiktaak heeft zich ontwikkeld als onderdeel van deze waterongevallenbeheersing. 
Daarmee is niet gezegd dat het duiken een exclusieve taak is van de brandweer. Bestuurlijk en 
juridisch gezien moet de afweging mogelijk zijn om een andere partij in te schakelen voor de duiktaak 
die nu door de brandweer wordt uitgevoerd. Die andere externe partijen kunnen andere organisaties 
zijn die levensreddend optreden, zoals bijvoorbeeld reddingsbrigades aan de kust en bij zwemwater. 
Ook kan gedacht worden aan bergingsbedrijven, zeker als het niet zozeer gaat om het redden van 
personen, maar om het bergen van slachtoffers of te water geraakte voertuigen. 

De afweging of de brandweer de aangewezen partij is om te duiken moet lokaal en regionaal worden 
bepaald, op basis van het regionaal waterrisicoprofiel. Centrale vraag daarbij is hoe en door wie de 
'natte' reddingstaken het beste kunnen worden uitgevoerd en welke plaats het duiken door de 
brandweer hier inneemt. 
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Hoofdstuk 2: "Foto van nu"5 

In de 'Visie op Waterongevallenbeheersing' is in kaart gebracht welke gegevens als input nodig zijn, 
om een verantwoorde bestuurlijke afweging mogelijk te maken. Dit zijn: 

In kaart brengen van de risico's van het werkgebied (waterrisicoprofiel) 

Wat zijn de risicogebieden? 

Wat zijn de risicogroepen? 

Wat zijn de maatgevende scenario's? 

Welke inzetfrequentie en aantallen reddingen kunnen uit registraties worden afgeleid? 

Hoe zijn de 'natte' brandweerfuncties nu georganiseerd? 

Welke kosten zijn daaraan verbonden? 

Welke meerkosten vallen te verwachten in het licht van landelijke ontwikkelingen? 

Het invullen van deze gegevens levert als het ware een 'foto' op van de huidige situatie wat betreft 
organisatie, kosten en maatschappelijke meerwaarde in een bepaalde gemeente of veiligheidsregio. 
Het management van de brandweer zal deze gegevens in opdracht van het bestuur moeten leveren 
en inzichtelijk moeten maken. Een hulpmiddel hierbij kan de landelijke waterrisicokaart zijn, die 
momenteel in voorbereiding is (verwachte beschikbaarheid voorjaar 2011). 

Uit de 'foto' zal ook moeten blijken of er op dit moment sprake is van een goed georganiseerd, 
gekwalificeerd en goed uitgerust duikteam, of dat er sprake is van achterstalligheid, waardoor er de 
nodige investeringen nodig zijn om het duikteam 'op niveau' te krijgen. In principe zijn hier al veel 
gegevens over beschikbaar door eerdere onderzoeken van de Onderzoeksraad, de Arbeidsinspectie 
en de Inspectie voor Openbare Orde en Veiligheid. In het kader van het project 'Verbeteren 
veiligheid Beheersing waterongevallen Brandweer (BWB) zijn al veel verbetermaatregelen 
doorgevoerd, zodat hier een actueel beeld van te geven moet zijn. 

Wellicht ten overvloede: er is geen generiek/ landelijk beeld te geven van de kosten die gepaard 
gaan met het in stand en operationeel houden van een duikteam. Dit zal sterk afhangen van lokale 
en regionale omstandigheden. 

5 Om aansluiting te houden bij de 'marsroute' is deze indeling overgenomen uit de 'Visie op Waterongevallenbeheersing'. 
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Hoofdstuk 3: "Oplossing voor welk probleem?" 

Strikt juridisch gezien kan het bestuur naar eigen inzicht besluiten om de brandweer te laten duiken 
of om daar mee te stoppen. Een ingewikkelde afweging van kosten en baten is niet strikt 
noodzakelijk, het gaat immers om een taak en werkwijze die niet wettelijk verplicht is. In een aantal 
gevallen zijn duikteams binnen veiligheidsregio's al opgeheven en is voorzien in alternatieven. 

Aangezien er vaak sprake is van historisch gegroeide situaties, zullen er bij meerdere partijen 
verwachtingen zijn ten aanzien van het brandweerduiken, waar het bestuur niet zonder degelijke 
argumentatie aan voorbij kan gaan. Dit kunnen maatschappelijke verwachtingen zijn, maar ook 
afkomstig zijn uit de lokale politiek. Uiteraard past het ook niet om een 'koude sanering' door te 
voeren in de organisatie van de brandweer, die deze brandweertaak in de loop der jaren heeft 
opgebouwd en met inzet heeft vormgegeven. 

Onderstaand wordt een aantal probleemgebieden aangegeven, waarop het bestuur zich zal moeten 
oriënteren, om zodoende tot een gedegen en verantwoorde afweging te komen. 

Organisatorisch: 

In hoeverre is er de beschikking over voldoende gekwalificeerd personeel? 

Is de huidige kwaliteit van het duikteam voldoende? 

Wat is er eventueel nodig om het duikteam 'op niveau' te brengen en te houden? 

Kan het bestuur haar zorgplicht voor de veiligheid van haar werknemers waarmaken? 

Hoe is de veiligheidscultuur binnen de duikteams? 

Bedrijfseconomisch: 

Hoe verhouden de kosten zich tot de resultaten? Is er vooral sprake van het bergen van 
slachtoffers, of worden er ook daadwerkelijk mensen gered? 

Ligt het gezien de resultaten en kosten voor de hand om deze taken zelf te blijven doen, of 
zou hiervoor ook een specialistisch (berging)bedrijf ingeschakeld kunnen worden? 

Zijn er gelijkwaardige alternatieven mogelijk, tegen lagere kosten en risico's? 

Is de organisatie van het brandweerduiken bedrijfsmatig te optimaliseren, wellicht door 
koppeling aan andere specialistische brandweertaken? 

Maatschappelijk: 

Wat is het verwachtingspatroon van burgers, bedrijfsleven en (lokale) politiek? 

Komen de maatschappelijke verwachtingen overeen met de daadwerkelijke resultaten? 

Vindt het bestuur dat de investeringen op een verantwoorde manier recht doen aan de 
maatschappelijke verwachtingen? Is het de investeringen (en risico's) waard om te (blijven) 
duiken, of zou het bestuurde maatschappelijke verwachtingen moeten 'managen'? 
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Bestuurlijke verantwoordelijkheid en kerntaken van gemeente en veiligheidsregio: 

Tot hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van het bestuur en waar begint die van de burger 
en het bedrijfsleven zelf? 

Dienen duikteams beschikbaar en inzetbaar te zijn voor andere hulpdiensten, bijvoorbeeld 
de politie? 

Als er sprake is van een zuivere 'bergingstaak', is dit dan de verantwoordelijkheid van het 
bestuur of de brandweer? 

Moeten gemeentelijke duikteams beschikbaar en inzetbaar zijn voor incidenten in private, 
provinciale of Rijkswateren? 

Is het een overheidstaak om de veiligheid tijdens evenementen op het water met een 
duikteam van de brandweer te garanderen, of komt dit voor rekening van de organisator van 
het betreffende evenement. Kan hier een verevening van kosten plaatsvinden? 
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Hoofdstuk 4: "Organiseren van de afweging". 

In voorgaande hoofdstukken zijn de vragen en probleemgebieden benoemd, die voor het bestuur 
relevant zijn om te beantwoorden en een gedegen afweging mogelijk te maken. Voor het invullen 
van de gegevens is het bestuur afhankelijk van het management van de brandweer. In het kader van 
de 'Visie op Waterongevallenbeheersing' is een marsroute uitgezet, waarlangs de brandweer aan de 
slag gaat met het verzamelen en valideren van relevante data. Aanbevolen wordt om gebruik te 
maken van de gegevens die tijdens deze 'marsroute' worden verzameld. 

Beschikbare gegevens: 

In sommige gevallen zullen gegevens al inzichtelijk zijn en kan het bestuur deze samen met de 
brandweer in kaart brengen. In dat geval kan het bestuur in principe op korte termijn een 
bestuurlijke afweging maken. In principe zijn al veel gegevens over beschikbaar door eerdere 
onderzoeken van de Onderzoeksraad, de Arbeidsinspectie en de Inspectie voor Openbare Orde en 
Veiligheid. In het kader van het project 'Verbeteren veiligheid Beheersing waterongevallen 
Brandweer (BWB) zijn al veel verbetermaatregelen doorgevoerd, zodat hier een actueel beeld van te 
geven is. 

In andere gevallen kan het noodzakelijk zijn om op korte termijn een besluit te nemen, zonder dat 
alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij een reorganisatie of de 
regionalisering van de brandweer. Ook kan op voorhand duidelijk zijn dat er sprake is van dusdanig 
grote achterstanden in de kwaliteit van een duikteam (of beschikbaar materieel), dat er onmogelijk 
voldoende budget vrijgemaakt kan worden om deze achterstanden weg te werken. In dat geval zal 
niet gewacht kunnen worden op de resultaten uit de 'marsroute' en zal een besluit genomen moeten 
worden op grond van een bestuurlijke en bedrijfsmatige inschatting. 

Maatschappelijke betrokkenheid: 

De producten die de brandweer levert als het gaat om de beheersing van waterongevallen, zou 
tegemoet moeten komen aan bestuurlijke en maatschappelijke verwachtingen. In de position paper 
"Aan het roer van de brandweer", die in 2008 is vastgesteld door het Veiligheidsberaad, is als één 
van de bestuurlijke opdrachten geformuleerd dat er bestuurlijk duidelijkheid moet worden gegeven 
over wat er van de brandweer mag worden verwacht en wat niet. Het veiligheidsgevoel van burgers 
speelt een zekere rol, als het gaat om verwachtingen ten aanzien van de brandweer. Dit past ook bij 
het uitgangspunt dat er een nieuwe maatschappelijke invulling moet komen van het begrip 
veiligheid, zoals dit (in zowel de position paper van het Veiligheidsberaad als in 'De brandweer over 
morgen') wordt gehanteerd. Het ligt dus voor de hand dat er een 'maatschappelijke oriëntatie' ten 
grondslag moet liggen aan bestuurlijke besluitvorming over de duiktaak van de brandweer. Het is de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur en management van de brandweer om invulling 
te geven aan deze 'maatschappelijke oriëntatie, dus om met burgers in gesprek te gaan over 
voorgenomen besluiten op het gebied van brandweerduiken. 
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Bijlage: Resultaten en lopende ontwikkelingen 

(Bron: Bureau NVBR) 

Door het oppakken van de 38 urgente maatregelen uit de systeembeschouwing, het 
vakbekwaamheidbeleid en de systematiek van de veiligheidscultuurladder wordt substantieel 
gewerkt aan de veiligheid van de repressieve taken bij waterongevallen. 

Invoering van de 38 urgente maatregelen ter verbetering van de veiligheid van het personeel 
is bijna in alle korpsen en op landelijke schaal afgerond. 

Er zijn grote investeringen gedaan in het verbeteren van de vakbekwaamheid (examinering 
en bijscholing). ^ 

Er worden grote stappen gezet in de marsroute: 

De landelijke waterrisicokaart is in april 2011 gereed. 

De Werkkamer duiken bij de Stichting Werken onder Overdruk (SWOD) is gestart om te 
komen tot een nieuw certificatieschema voor een eenduidige kwaliteitsnormering (wordt 
medio 2011 aan SZW aangeboden) 

Vanaf augustus 2010 is gestart met registratie van geslaagde reddingen door de brandweer, 
om de maatschappelijke meerwaarde beter te onderbouwen. Sinds voorgaande datum zijn 
31 te water geraakte personen gered, waarvan 15 door brandweerduikers. Dit cijfer ligt 
hoger dan tot nu toe werd verondersteld. 
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