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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
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 aan De leden van de vaste commissie  voor 

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der 

Koningin  

 

 datum 24 april 2009 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en 

de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio’s) 

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 23 april 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, 

GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor. 

 

 
Aangenomen amendementen 
 

Artikel 1 
15 à 18 à 20 (Kuiken c.s.)  

Dit amendement beoogt het bestaan en de taken van het Veiligheidsberaad en zijn positie 

in het overleg met de minister in de wet vast te leggen. Tijdens de vorming van de 

veiligheidregio’s, vooruitlopend op de regelgeving in deze wet, is het Veiligheidsberaad 

gevormd als orgaan waarin de voorzitters van de veiligheidsregio’s zich verenigd hebben. 

Het is wenselijk het bestaan van dit orgaan in de wet te erkennen. Hiermee kan ook de 

bevordering van gemeenschappelijke voorzieningen voor de Veiligheidsregio’s aan dit 

orgaan opgedragen worden, aangezien zij vanuit hun overkoepelende positie goed in staat 

zijn de mogelijkheden tot samenwerking te herkennen en stimuleren. Daarnaast ligt het in 

de rede dit orgaan als gesprekspartner van de minister aan te wijzen in haar overleg met 

de voorzitters van de veiligheidsregio’s. 

Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, 

SGP, CDA en het lid Verdonk.  



 

 datum 24 april 2009 

 blad 2 

 

 

 

Artikel 16 derde lid 

17 (Anker)  

Indiener is van mening dat dit artikel ook ruimte dient te bieden voor betrokkenheid van 

onder andere de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers. 

Deze aanpassing, de toevoeging van de woorden «in ieder geval», in de tweede zin, doelen 

hier op. 

Aangenomen met algemene stemmen. 
 

Artikel 34 

13 (Van Raak) 

Dit amendement regelt dat de voorzitter van een veiligheidsregio altijd mondelinge 

inlichtingen moet verschaffen over de besluiten genomen in het kader van ramp- of 

crisisbestrijding aan een gemeenteraad uit de veiligheidsregio indien de betreffende raad 

hierom verzoekt. 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

Artikel 50 
16 à 29 (Anker c.s.) 

Dit amendement beoogt in de wet een verplichting tot periodieke systematische 

vergelijking tussen de veiligheidsregio’s (benchmarking) en periodieke collegiale toetsing 

(visitatie) vast te leggen. Door middel van benchmarking worden de kosten van de 

veiligheidsregio’s inzichtelijk en zodoende beheersbaar gemaakt. Door middel van visitatie 
wordt dit geplaatst in het bredere kader van de kwaliteitszorg. Met een vergelijkbare 

werkwijze zijn goede ervaringen opgedaan bij de politiekorpsen in het kader van het 

Kwaliteitsstelsel Nederlandse Politie. 

Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP, 

CDA, PVV en het lid Verdonk.  

 

Artikel 61 
12 à 28 (Bochove c.s.) 

De vaststelling van tal van voorschriften wordt in de Wet veiligheidsregio’s gedelegeerd. 

Dit amendement beoogt het parlement in een aantal gevallen de mogelijkheid te geven 

daarbij betrokken te zijn door middel van een voorhangprocedure. Het is dan aan het 

parlement om van die mogelijkheid al dan niet gebruik te maken. 

Dit amendement heeft betrekking op het Besluit veiligheidsregio’s, op de regionale indeling 

(artikel 7), op de algemene maatregelen van bestuur op grond van artikel 16 en op de 

bijdragen van het Rijk in de kosten (artikel 50). 
De wijziging van het amendement ziet op een wettechnische aanpassing. 

Aangenomen met algemene stemmen.  

 

 
Ingetrokken amendementen 
 

Artikel 21 

19 (Anker)  



 

 datum 24 april 2009 

 blad 3 

 

 

Indiener is dat draagvlak en betrokkenheid op de werkvloer van groot belang zijn, hierbij 

moet ook geluisterd worden naar vrijwillig personeel. De opdracht aan het bestuur om het 

personeel te betrekken is niet gebonden aan een bepaalde vorm. Indiener is van mening 

dat veiligheidsregio’s in dit opzicht voor verschillende structuren kunnen kiezen. Met het 

gebruik van de woorden ‘in ieder geval’ wil de indiener in dit artikel ook ruimte bieden voor 

betrokkenheid van vertegenwoordigers in de regio. 

Ingetrokken. 

 
Artikel 22 

14  (Van Raak) 

Dit amendement regelt dat de brandweervrijwilligers betrokken worden bij besluitvorming 

die hen raakt. Deze opdracht aan het bestuur van de veiligheidsregio is in beginsel 

vormvrij. Het tweede lid geeft de minister de mogelijkheid om nadere invulling aan de 

opdracht te geven bijvoorbeeld  indien blijkt dat er op een onvoldoende wijze invulling 

wordt gegeven aan de opdracht. 

Ingetrokken. 

 

 
Moties 
 

21 (Brinkman) over intrekking van het wetsvoorstel 

Verworpen. Voor stemde de fractie van de PVV. 

 
22 (Schinkelshoek c.s.) over uitvoering van de adviezen uit "Met beeld en beleid" 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

23 (Van Raak) over het niet openbaar aanbesteden van ambulancezorg  

Verworpen. Voor stemden SP, GroenLinks, PvdD en het lid Verdonk.  

 
24 à ? (Anker) over honore ren van inspanningen van regio's met minder vergaande 

kwaliteitseisen 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

25 (Timmer / Van Raak) over een geïntegreerde meldkamer 

Aangenomen met algemene stemmen.  

 
26 à 27 (Heemelaar) over het informeren van de Kamer over goede praktijkvoorbeelden 

Aangenomen met algemene stemmen. 
 


