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32 841 Wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in 
verband met de oprichting van het Instituut 
Fysieke Veiligheid en in verband met de 
volledige regionalisering van de brandweer 

Nr. 14  AMENDEMENT VAN HET LID SLOB 
Ontvangen 8 februari 2012  

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

In artikel I, onderdeel M, wordt na artikel 68 een artikel ingevoegd, 
luidende: 

Artikel 68a  

1. Het bestuur van het Instituut Fysieke Veiligheid stelt een brand-
weerraad in, bestaande uit een vertegenwoordiging van het personeel van 
de brandweerorganisatie, die het algemeen bestuur en het dagelijks 
bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert op het gebied van de taken, 
bedoeld in artikel 68. 

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere 
regels worden gesteld met betrekking tot het eerste lid. 

Toelichting  

Het is van groot belang dat de betrokkenheid van de brandweerlieden 
van de werkvloer geborgd wordt ten aanzien van de aanschaf van nieuw 
materieel en materiaal, het onderhoud ervan, de inhoud van opleidingen, 
oefeningen en examens en belangrijke ontwikkelingen binnen de 
brandweersector. 

Met de vorming van het Instituut voor Fysieke Veiligheid wordt de 
inkoop van materieel, het beheren van het materiaal en ontwikkeling en 
aansturing centraler georganiseerd. Om nieuwe debacles bij landelijke 
aanbestedingen te voorkomen is het van belang dat eindgebruikers, zoals 
de brandweervrijwilligers en commandanten van kazerneposten, hierover 
kunnen meespreken. Ditzelfde geldt voor de andere taken van het instituut 
zoals genoemd in artikel 68. Zo kan gebruik gemaakt worden van de 
expertise en vakmanschap van de 30 000 brandweerlieden en hierdoor zal 
de effectiviteit en efficiency toenemen. 
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Met dit amendement wordt daarom geregeld dat een vertegenwoor-
diging van de eindgebruikers vanuit alle geledingen van de brandweeror-
ganisatie via een in te stellen brandweerraad medezeggenschap krijgt 
binnen het Instituut voor Fysieke Veiligheid. 

Slob
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