
 

Schokkende resultaten SP enquête Brandweer 

De gezamenlijke vakorganisaties Abvakabo FNV, CNV PZ, CMHF en de Vakvereniging 
Brandweer Vrijwilligers (VBV) hebben geschokt kennis genomen van  de voorlopige 
resultaten van de SP enquête over de Brandweer.  

Ronduit verbijsterend is dat 1/3 van de Brandweer Vrijwilligers overweegt ermee te 
stoppen, dat 60 % van de ondervraagden ontevreden is over leiding, dat 85% van de 
ondervraagden ontevreden is over de regelzucht en bureaucratie en dat meer dan 80% 
van de ondervraagden de ontwikkeling van minder brandweerlieden op een eerste 
brandweerauto een slechte zaak vindt die levensgevaarlijke situaties voor de burgers en 
henzelf oplevert. 

De laatste jaren worden de vakorganisaties en de VBV steeds vaker benaderd met klachten over 
managementlagen en bureaucratie. Veel plannen op papier, veel protocollen, veel regels en grotere 

afstand tot de leiding.  

Veel van de nieuwe ontwikkelingen worden geremd doordat de Raad voor Regionale Commandanten 
en de NVBR geen kans zien om de werkvloer van 5000 beroepsbrandweerlieden en de 22.000 

Brandweer Vrijwilligers in voldoende mate erbij te betrekken. Zo werd een uitdagende studie naar een 

moderne en eigentijdse brandweer slechts door een handje vol functionarissen uitgevoerd. Gevolg 
geen draagvlak bij de werkvloer en een gedeelte van het kantoorpersoneel. Dus onnodige weerstand.  

Ondanks herhaalde waarschuwingen van de werkvloer, gesteund door een brede meerderheid in de 

Tweede Kamer en de bewindslieden, lijken een aantal lokale en regionale bestuurders te zwichten 
voor de drang om te bezuinigingen op de lokale basisbrandweerzorg. Dit resulteert in het sluiten van 

kazernes en het verkleinen van de bemanning van de eerste brandweervoertuig. Gevolg is een 
onaanvaardbare verhoging van risico’s bij brand voor veel burgers in Nederland. 

De aanstaande verplichte regionalisering van de brandweer die meer kwaliteit en sterke vermindering 

van belasting op zou moeten leveren, verbleekt in het zicht van de cijfers. Ongeveer 60% van de 

ondervraagden uit de geregionaliseerde brandweerkorpsen vindt de regionalisering een slechte 
ontwikkeling. Opvallend is dat ca. ¾ van de ondervraagden uit geregionaliseerde brandweerkorpsen 

komt en juist van hen zijn deze berichten afkomstig. Bovendien is het in dat licht schokkend dat 60% 
een terugloop van Brandweer Vrijwilligers ziet.  

Samengevat vinden de vakorganisaties dat de Brandweersector trekken vertoont van een failliete 

bureaucratische organisatie die nog draait op de passie van brandweerlieden en gedreven 
kantoorpersoneel met hart voor het vak. De vakorganisaties roepen minister Opstelten op om in te 

grijpen en op korte termijn in overleg te treden om deze schokkende resultaten te bespreken en het 

tij te keren. 
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