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Wat mag veiligheid kosten?

Met de opschaling naar regionaal niveau van alle brandweertaken met 

ingang van 1 januari 2014 wordt het �nanciële belang van gemeenten bij de 

veiligheidsregio’s versterkt. Hoeveel bedragen de kosten van de 25 

veiligheidsregio’s en hoe worden deze over de verschillende deelnemende 

gemeenten verdeeld? Hierbij wordt in de praktijk ook een relatie gelegd met 

het deel van het Gemeentefonds voor de brandweer en rampenbestrijding. 

Een belangrijke vraag van gemeenten over regionalisering van de brandweer 

is ongetwijfeld: ‘Wat gaat dit ons kosten?’ Deze vraag is begrijpelijk, zeker 

door de ongunstige perspectieven voor de gemeentelijke �nanciën. Public 

Pro�t heeft onderzoek gedaan naar de kosten voor veiligheid via de 

veiligheidsregio’s en naar de �nanciering van die kosten. Met dit artikel 

wordt inzicht gegeven in de stand van zaken op dit moment. Ook worden 

conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.



Per 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s 
(Wvr) van kracht. Met de Wvr wordt beoogd een 
bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering van 
de brandweerzorg en van de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. Daarnaast is voor de 
kwaliteitsverbetering intensivering van de 
bestuurlijke aandacht vereist. De Wvr heeft als 
uitgangspunt dat brandweer, rampenbestrijding en 
crisisbeheersing een lokale verantwoordelijkheid is. 
Dit betekent dat ook de bekostiging van deze taak 
voor rekening van de gemeente komt. Gemeenten 
moeten deze kosten op hun beurt weer �nancieren 
uit de middelen van het Gemeentefonds. Slechts 
een klein deel (circa 10 %) van de uitgaven van de 
regio’s worden gedekt uit een bijdrage van het Rijk 
(BDUR) en draagt een aanvullend karakter.

Door het op afstand plaatsen van deze 
gemeentelijke taak wordt de invloed van de 
gemeente op de kostenontwikkeling beduidend 
minder. De democratische invloed van de 
gemeenteraad beperkt zich in de praktijk tot het 
eenmaal per jaar goedkeuren van de begroting. 
Daarbij spitst de discussie zich vooral toe op de 
verdeling van de kosten over de deelnemende 
gemeenten. Dit is met de regionalisering van de 
basisbrandweerzorg taak een nog belangrijker item 
geworden.

Voorgeschiedenis

Bij de totstandkoming van de Wet veiligheidsregio’s  
werd van verschillende zijden (onder andere VNG 
en NVBR) gewezen op het belang van een 
opschaling naar regionaal niveau van de uitvoering 
van (delen van) brandweertaken. Daarin voorzag de 
wet ook, maar gemeenten konden een aantal 
brandweertaken zelf blijven uitvoeren. Daardoor 
ontstonden grote verschillen in de mate en het 
tempo van regionalisering. Door het verstrekken 
van �nanciële bijdragen werd gepoogd de 
veiligheidsregio’s te verleiden om op vrijwillige 
basis te besluiten tot regionalisering. Dit leidde tot 
een lappendeken van brandweerorganisaties: 
gemeentelijke en geregionaliseerde. 

Bij de wijziging van de Wet veiligheidsregio’s 
worden gemeenten verplicht met ingang van 1 
januari 2014 alle brandweer gerelateerde taken naar 
het regionale niveau van de veiligheidsregio over te 
dragen en dat gemeenten, die dit nog niet hebben 
gedaan, een besluit nemen om hun gemeentelijke

brandweer op te he�en.

Per 1 januari 2013 zijn in 16 regio’s de 
brandweertaken volledig geregionaliseerd. De 
overige 9 regio’s zijn nog niet of nog niet geheel 
geregionaliseerd. Ook mag niet onvermeld blijven 
dat een aantal regio’s belast zijn met het regionale 
ambulancevervoer. In andere regio’s maken ook de 
GGD taken onderdeel uit van de veiligheidsregio’s. 
Dit maakt de veiligheidsregio’s tot onvergelijkbare 
grootheden en daarmee ook tot een complexe 
�nancieringsstructuur.

Evaluatie Wet veiligheidsregio’s

In artikel 56, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s 
is bepaald dat de veiligheidsregio ervoor zorg draagt 
dat eenmaal in de drie jaar een kostenevaluatie 
wordt verricht. Het doel van de evaluatie is de 
onderlinge vergelijking tussen de veiligheidsregio’s 
en de vergelijking van ontwikkelingen in de tijd. 
Deze benchmark verhoogt het inzicht in de kosten 
van veiligheidsregio’s en kan bijdragen aan een 
beter beheersing van de kosten.

De afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken 
gedaan naar de ontwikkeling van het macrobudget 
voor de kosten van brandweer en 
rampenbestrijding als onderdeel van het cluster 
openbare orde en veiligheid van het 
Gemeentefonds. Dit mede in relatie tot de 
verdeling van de BDUR. Het voornemen bestond  
onderzoek te doen naar de eventuele herverdeling 
van de middelen voor brandweer en 
rampenbestrijding. Dit onderzoek is uitgesteld 
omdat in juni 2012 gestart is met de evaluatie van 
de Wet veiligheidsregio’s. Daarbij zal ook aandacht 
worden besteed aan de �nancieringsstructuur van 
de veiligheidsregio’s. Een tweede reden is dat het 
proces van regionalisering van de brandweer nog 
niet is afgerond en de cijfers nog niet voldoende 
vergelijkbaar zijn.

De uitkomsten van die evaluaties zijn zeer relevant 
omdat er een discussie gaande is over de 
kostenverschillen tussen veiligheidsregio’s enerzijds 
en tussen gemeenten binnen de veiligheidsregio’s 
anderzijds. Op basis van specialistische kennis over 
de �nanciën van de veiligheidsregio’s levert Public 
Pro�t een bijdrage aan deze discussie en heeft dit 
onderzoeks- en adviesbureau recent een onderzoek 
uitgevoerd. 

21 Wet van 27 september 2012, Staatsblad 2 oktober 2012 nr. 443.
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Kosten gemeenten

Op basis van de begrotingscijfers2 van de 
gemeenten geven de gemeenten in 2013 ruim 
€ 1,1 miljard (gemiddelde kosten per Nederlander 
€ 67,- per jaar) uit voor de brandweerzorg en de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hierin zijn 
de bijdragen aan de veiligheidsregio’s begrepen. Op 
basis van de begroting 2013 van de 25 regio’s zijn 
de bijdragen van de gemeenten geraamd op 
€ 825 miljoen. Het verschil van € 300 miljoen 
wordt voor het grootste deel veroorzaakt omdat 
een aantal regio’s nog niet (volledig) zijn 
geregionaliseerd. Ook blijven een aantal kosten 
zoals het eigendom van de brandweerkazernes in 
veel gevallen bij de gemeenten. Ten derde hebben 
de gemeenten ook beperkte eigen kosten voor 
bestuurlijke ondersteuning die ten laste van de 
eigen gemeentelijke begroting blijven.

De verdeling van de € 1,1 miljard aan totale kosten 
over de gemeenten per veiligheidsregio is als volgt:

De regio’s met de laagste bedragen per inwoner zijn 
alle (3) regio’s in Noord-Brabant, de regio 
Friesland, Flevoland, Noord en Oost-Gelderland en 
Limburg-Zuid. Opvallend is ook dat de regio’s met 
de minste inwoners de hoogste kosten per inwoner 
hebben.

Bedrag per inwoner
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Kosten veiligheidsregio’s

Door de onderzoekers van Public Pro�t zijn de 
begrotingen voor 2013 van alle 25 veiligheidsregio’s 
beoordeeld en met elkaar vergeleken. De 
begrotingstotalen van de veiligheidsregio’s laten 
voor 2013 het totaalbeeld zien zoals weergegeven 
in tabel 1 (bedragen x 1.000 euro).

Dit overzicht laat een totaal zien van € 1.045 
miljoen aan lasten voor de fysieke veiligheid. Dat is 
ongeveer € 62,50 per inwoner. Van deze € 1.045 
miljoen komt € 825 miljoen voor rekening van de 
gemeenten. Dit zijn niet alle kosten want in een 
aantal regio’s is de brandweer nog niet 
geregionaliseerd. De tweede kanttekening is dat de 
verdeling over de verschillende onderdelen niet 
verabsoluteerd mag worden. De kosten van de 
verschillende kolommen (GHOR, meldkamer, 
veiligheidsbureau enz.) zijn in een aantal regio’s 
niet apart zichtbaar begroot maar zijn als één totaal 
opgenomen.

De kosten worden sterk gedomineerd door de 
brandweer. Uit tabel 1 blijkt dat ruim 80% van de 
kosten betrekking heeft op de lokale 
basisbrandweerzorg. De verschillen tussen de tussen 
de totale kosten van de regio's zijn echter groot (zie 
�guur 1) en schommelen tussen de 
€ 16,15 en € 97,70 per inwoner.

De 9 regio’s met de laagste kosten hebben hun 
basisbrandweerzorg nog niet of nog niet geheel 
geregionaliseerd. Opvallend is het grote verschil in 
kosten als de budgetten worden omgerekend naar 
inwoneraantal. De taken van de veiligheidsregio’s 
worden echter niet alleen bepaald door het aantal

32 Bron: CBS

Tabel 1: Begrotingstotalen veiligheidsregio’s 2013



inwoners in een regio. Ook zaken als de 
bevolkingsdichtheid en de aard van de 
bedrijvigheid (risicogebied) zijn bepalend voor de 
kosten. 

Het is tot op heden niet mogelijk gebleken 
factoren te duiden op basis waarvan een objectief 
kostenmodel kan worden ontwikkeld. Dit kan 
worden geïllustreerd aan de hand van de regio’s met 
de hoogste kosten per inwoner. De grootstedelijke 
regio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-
Rijnmond en Haaglanden zitten aan de bovenkant, 
maar de onderlinge verschillen zijn behoorlijk 
groot (tussen de € 10 en € 20 per inwoner). De 
kosten per inwoner in de regio’s Kennemerland,  
Gooi- en Vechtstreek, Zeeland en Twente liggen in 
dezelfde range als die van de drie genoemde 
grootstedelijke regio’s. Zij vormen samen de top 7 
in �guur 1, zonder dat hier directe objectieve 
oorzaken aan ten grondslag liggen. Opvallend is dat 
deze regio’s geen eenduidige kenmerken hebben. 
Wel is duidelijk dat regio’s met een beperkt 
verzorgingsgebied hoge kosten per inwoner 
hebben.

Grootstedelijke regio’s (G4)
De vier grootstedelijke regio’s (Amsterdam-
Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en 
Utrecht) verdienen nadere aandacht. Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht beïnvloeden in 
belangrijke mate de (gemiddeld) hoge kosten van 
de regio’s per inwoner.  Ook het verschil in het 
aantal gemeenten dat deel uitmaakt van de regio’s

hebben invloed op de kosten. Uit tabel 2 blijkt dat 
de kosten in de gemeente Amsterdam het dubbele 
bedragen dan in de andere vijf deelnemende 
gemeenten. In Utrecht is sprake van € 21 hogere 
kosten t.o.v. de 25 deelnemende gemeenten.

Uit de tabel blijkt ook dat de kosten per inwoner 
van de overige regiogemeenten over het algemeen 
niet substantieel afwijken van de kosten van de 
gemeenten in andere regio’s. Tenslotte is gebleken 
dat de 4 grote steden kosten voor brandweer en 
rampenbestrijding hebben die op hun individuele 
begroting drukken.

Uit deze tabel blijkt dat de gemeenten naast hun 
bijdrage aan de veiligheidsregio nog substantiële 
kosten voor brandweer en rampenbestrijding 
hebben die op hun individuele begroting drukken. 
Bijvoorbeeld in Amsterdam € 8 (€100 minus € 92) 
en in Rotterdam € 17 (€ 98 minus € 81).

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan 
worden geconcludeerd dat er tot op heden geen 
sprake is van een uniform model voor de opbouw 
en presentatie van de kosten. De karakteristiek van 
de regio (inwonersdichtheid, complexiteit, aantal 
gemeenten, grootstedelijke problematiek) is niet 
leidend. Anders gesteld: er ligt nog een schat aan 
informatie verborgen achter deze tot op heden 
onvergeleken ‘cijferbrei’ van de kosten. Een 
verbijzondering die meer recht doet aan de 
karakteristiek opent vele mogelijkheden om te 
komen tot verdieping van verhoudingen tussen

Figuur 1: Kosten veiligheidsregio’s per inwoner

4



prijs en prestatie. Tevens kan daarmee tot een 
verscherpt inzicht in mogelijkheden voor 
e�ciencyverbetering, presentatieverhoging en 
kostenverlaging worden gekomen.

Wie betaalt wat?

De vorige paragraaf heeft betrekking op de kosten. 
Ook is het interessant om te zien hoe deze kosten 
voor de taken van de veiligheidsregio’s worden 
ge�nancierd. In principe kennen de regio's twee 
�nancieringsbronnen:

Bijdrage gemeenten
De veiligheidsregio’s zijn verlengd lokaal bestuur 
dat wil zeggen dat de kosten ook door de 
deelnemende gemeenten moeten worden 
opgebracht. Het grootste deel betreft de kosten van 
de lokale brandweer basiszorg. Dit zijn vooral de 
kosten van preventie, repressieve en proactieve 
taken. Daarnaast betalen de gemeenten een vast

Wat opvalt is het relatief grote verschil in spreiding 
binnen het totaal per regio tussen de gemeentelijke 
bijdragen en de BDuR bijdrage. Regio’s met 
relatief weinig inwoners hebben een in verhouding 
hogere BDuR3 bijdrage dan de grootstedelijke 
regio’s. De �guur laat voorts zien dat voor de 
grootstedelijke regio’s (de nummers 2, 4, 7 en 10) 
de BDuR bijdrage vergelijkbaar is, maar dat de 
gemeentelijke bijdragen aanzienlijk in hoogte 

bedrag per inwoner als bijdrage in de kosten die 
verband houden met de crises- en 
rampenbestrijding (basisbijdrage per inwoner).

Brede Doeluitkering Rampen en 
Crisisbeheersing (BDUR) 
Alle veiligheidsregio’s ontvangen op grond van 
deze speci�eke uitkering een bijdrage van het Rijk. 
Doel van deze uitkering is de regio’s tegemoet te 
komen in de kosten van de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. Het gaat hier om een bedrag van 
€ 127 miljoen. De helft van dit bedrag wordt 
verdeeld over de 25 regio’s (€ 2,5 miljoen per 
regio). De andere helft wordt verdeeld op basis van 
speci�eke kenmerken. Deze verdeling betekent dat 
de kleinere regio’s per inwoner meer ontvangen 
dan de grote regio’s. Een variatie van € 5 tot € 15 
per inwoner.

Figuur 2 laat de verdeling van de bijdragen uit 
beide �nancieringsbronnen bij de 25 
veiligheidsregio’s zien:

   

Figuur 2: Bijdragen verschillende �nancieringsbronnen veiligheidsregio’s
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Regio

Aantal
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Bijdrage regio

gemiddeld    stad    gemeenten

Totale kosten volgens CBS

gemiddeld    stad    gemeenten

€ 82

€ 66

€ 77

€ 61
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€ 76

€ 43

€ 53
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€ 55

€ 91

€ 76

€ 79

€ 69

€ 100
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€ 56

€ 76

€ 66

6

19

9

26

Amsterdam-Amstelland

Rotterdam-Rijnmond

Haaglanden

Utrecht

Tabel 2: Vergelijkend overzicht bijdragen gemeenten



Wat opvalt is het relatief grote verschil in spreiding 
binnen het totaal per regio tussen de gemeentelijke 
bijdragen en de BDUR3 bijdrage. Regio’s met 
relatief weinig inwoners hebben een in verhouding 
hogere BDUR bijdrage dan de grootstedelijke 
regio’s. De �guur laat voorts zien dat voor de 
grootstedelijke regio’s (de nummers 2, 4, 7 en 10) 
de BDUR bijdrage vergelijkbaar is, maar dat de 
gemeentelijke bijdragen aanzienlijk in hoogte 
verschillen. 

Het door Public Pro�t uitgevoerde onderzoek laat 
zien dat net als met betrekking tot de omvang van 
de kosten, er ook bij de wijze van �nanciering geen 
sprake is van een model wat gebaseerd is op de 
karakteristiek van de regio: enerzijds een deels op 
inwoneraantal gebaseerde BDUR bijdrage en 
anderzijds gemeentelijke bijdragen die gebaseerd 
zijn op bedragen zoals die in het verleden golden 
op de gemeentelijke begrotingen. Deze conclusie 
geldt derhalve zowel voor de kosten als voor de 
�nanciering van de veiligheidsregio’s.

Kostenverdeelmodel

De overheveling van taken is bij de oprichting van 
de veiligheidsregio’s veelal gepaard gegaan met de 
overheveling van de budgetten van de 
basisbrandweerzorg die de gemeenten op dat 
moment in hun begroting hadden opgenomen. Dit 
verdeelmodel wordt ook wel het historische 
kostenmodel genoemd, vanwege het feit dat wordt 
voortgebouwd op de verdeling van de kosten in het 
verleden. Het historische kostenmodel heeft als 
groot voordeel dat de overheveling van taken niet 
leidt tot grote herverdelingsvraagstukken bij de 
gemeenten. Het grote nadeel is dat deze verdeling 
mogelijk niet eerlijk is. Gemeenten die hun 
basisbrandweerzorg in het verleden hebben 
verwaarloost pro�teren van het feit dat andere 
gemeenten hier juist veel in hebben geïnvesteerd. 
Het spreekt voor zich dat de verschillen tussen 
gemeenten aanzienlijk zijn als wordt vastgehouden 
aan wat in het verleden is begroot. De besturen van 
de veiligheidsregio’s zoeken daarom naar andere 
verdeelmodellen, waarbij men beseft dat iedere 
wijziging van het bestaande verdeelmodel leidt tot 
een herverdeling van kosten met voordeel- maar 
met name ook nadeelgemeenten die in de 
toekomst meer moeten gaan bijdragen. In sommige 
regio’s wordt daarom gezocht naar een 
verdeelmodel dat de regio’s kunnen hanteren om

de kosten zo eerlijk mogelijk over de deelnemende 
gemeenten te verdelen.  

Uit het Public Pro�t onderzoek blijkt dat de 
meeste regio's (80%) een historisch verdeelmodel 
hanteren en dus geen verdeelsleutel die is gebaseerd 
op het aantal inwoners. Bij 3 regio’s wordt een 
kostenmodel gehanteerd dat gebaseerd is op het 
deel van het Gemeentefonds dat individuele 
gemeenten ontvangen. Deze methode wordt 
aangeduid als de Cebeon-methode.

De Cebeon-methodiek hanteert de criteria 
(verdeelmaatstaven) die ook in het verdeelmodel 
voor het Gemeentefonds zijn opgenomen voor de 
bekostiging van de brandweer en 
rampenbestrijding. De ratio achter dit model is dat 
de gelden die de gemeenten uit het Gemeentefonds 
krijgen voor de brandweer en rampen- en 
crisisbestrijding verhoudingsgewijs ook maatstaf 
kunnen zijn voor wat een gemeente aan de 
veiligheidsregio zou moeten bijdragen. Nadeel van 
deze methodiek is echter dat ook de criteria in het 
Gemeentefonds zijn vastgesteld op basis van een 
historische kostenverdeling en niet direct 
gekoppeld zijn aan de huidige fysieke 
veiligheidsproblematiek in een gemeente en de 
daaraan verbonden kosten. 

Uit dit onderzoek blijkt derhalve dat zowel met 
betrekking tot de opbouw van de kosten als met 
betrekking tot de wijze van �nanciering en voor 
wat betreft de gehanteerde verdeelmodellen er geen 
sprake is van een methodiek die is gebaseerd op de 
huidige karakteristiek van de veiligheids-
problematiek in de regio. Stof tot nadenken 
derhalve...

Wat valt hieruit te leren

Uit deze analyse van de begrotingen van de 
Veiligheidsregio’s kunnen de volgende lessen 
worden geleerd:

Uniformering begrotingen wenselijk en 
noodzakelijk
De grote variëteit op basis waarvan de begrotingen 
van de Veiligheidsregio’s momenteel zijn opgezet 
maakt een onderlinge vergelijking complex. Er is 
een grote diversiteit aan productde�nities en 
ordening van taken/producten die in de begroting 
worden verantwoord. Enkele veiligheidsregio’s 

63 Dit onderzoek gaat overigens voorbij aan de feitelijke aanwending van de BDUR bijdrage. Deze is bedoeld voor een brede, algemene voorbereiding 
op crises en rampen (door brandweer, politie GHOR en gemeenten). In de praktijk wordt deze bijdrage vooral ingezet voor de brandweer.



di�erentiëren de bedragen zelfs niet naar taak. 
Sommige veiligheidsregio’s hebben in de begroting 
een product overhead. Deze overhead wordt niet 
toegerekend aan taken/producten. Anderen kennen 
dit product (overhead) niet en hebben deze kosten 
wel toegerekend naar de verschillende 
taken/producten. 

Als de regio's willen voldoen aan de in artikel 56 
Wvr opgenomen verplichting om iedere drie jaar 
een vergelijking te maken van de eigen kosten met 
die van andere regio's, dan is een vorm van 
afstemming met betrekking tot de wijze van 
begroten, de gehanteerde de�nities en de 
kostentoerekening een minimale vereiste. Een nog 
op te stellen leidraad zou dit nadrukkelijk 
ondersteunen en daarmee een belangrijke 
basisvoorwaarde invullen om in eerste instantie te 
komen tot inzicht en vervolgens tot 
e�ciencyverbetering.

Meer inzicht in de verschillen kan de 
e�ciency ten goede komen 
Zodra veiligheidsregio’s qua takenpakket en 
risicopro�el met elkaar vergelijkbaar gemaakt zijn, 
kunnen grote verschillen tussen regio's in kosten 
per inwoner opvallen. Deze verschillen kunnen op 
het eerste gezicht nog niet worden verklaard via 
voor de hand liggende criteria zoals aantallen 
inwoners, mate van verstedelijking of aard van de 
bedrijvigheid. Het kan zijn dat de ene regio veel 
e�ciënter werkt dan de andere. Zolang dit niet 
transparant is, kunnen de regio's ook niet van elkaar 
leren en blijven potentiële oplossingen om met 
minder middelen de veiligheid te kunnen blijven 
waarborgen verborgen. Meer inzicht in de aard en 
verklaring van de verschillen de veiligheidsregio’s 
kan veel verder helpen in de e�ciency en 
e�ectiviteit van hun bedrijfsvoering dan nu het 
geval is. Wat dat betreft is artikel 56 niet voor niets 
opgenomen in de Wet veiligheidsregio’s.

Meer inzicht kan draagvlak vergroten voor 
andere verdeelmethodieken 
Een andere belangrijke reden om meer inzicht te 
krijgen dan er nu op basis van de huidige 
begrotingen is, is gelegen in de discussie over de 
kostenverdeling. Het inzicht in wat het verschil 
maakt in kosten per regio is essentieel om tot een 
meer eerlijke verdeling te komen van de kosten van 
de veiligheidsregio’s. Het draagvlak voor de kosten
van veiligheid kan aanzienlijk toenemen wanneer 

de gemiddelde inwoner in de regio kan begrijpen 
waarom aan de veiligheid in zijn regio een ander 
prijskaartje hangt dan aan die in vergelijkbare 
regio's. 

Het vraagstuk van de verdeling van de kosten over 
de deelnemende gemeenten is niet alleen een 
probleem bij de veiligheidsregio’s. De problematiek 
speelt ook bij andere gemeentelijke 
samenwerkingsverbanden, zoals de per 1 januari 
2013 verplichte regionale uitvoeringsdiensten, de 
samenwerkingsverbanden in het sociaal- en 
jeugddomein en de steeds populairdere shared 
service centra. Traditioneel wordt de eerste 
�nanciering van dergelijke 
samenwerkingsverbanden gebaseerd op de inbreng 
van de budgetten die de afzonderlijke gemeenten 
daar in het verleden in hun eigen begroting voor 
hadden gereserveerd. Deze inbreng staat veelal niet 
in verhouding tot de diensten die men gaat 
afnemen, waardoor gemeenten die in het verleden 
weinig hadden gereserveerd, �ink pro�teren, terwijl 
gemeenten die veel in kwaliteit hadden 
geïnvesteerd structureel worden gehouden aan een 
bijdrageniveau dat niet in verhouding staat tot het 
mogelijk lagere kwaliteitsniveau van de in de regio 
samenwerkende gemeenten gezamenlijk.

Huidige modellen voor bekostiging 
belemmeren kostenverlaging
De werking van de diverse �nancieringsbronnen 
maakt het in de praktijk lastig om gericht te 
kunnen sturen op de verlaging van de kosten voor 
veiligheid. Zo werkt het model voor de toedeling 
van de BDUR voor de helft met een vast bedrag 
voor iedere regio, wat in het voordeel is van de 
regio’s met de minste inwoners. En dus in het 
nadeel van de grote(re) regio’s die een meer 
complexe taakuitvoering kennen. Dat is op zijn 
minst gezegd opvallend en kent niet de aard van de 
problematiek als maatstaf. Bovendien gaat van een 
vast bedrag geen prikkel tot e�ciënt werken uit.

Zowel de Cebeon- als de 
Gemeentefondsmethodiek berekenen een 
gemiddelde aan kosten in de achterliggende 
periode en baseren daar de onderlinge verdeling 
(en toedeling van middelen) op. Het bepalen van 
verdeelmaatstaven derhalve op basis van de vraag 
‘wat geven gemeenten uit aan rampenbestrijding en 
brandweer’ in plaats van de vraag ‘wat hebben ze 
nodig gelet op de aard en context van hun
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taakstelling’. Een prikkel voor e�ciënt werken 
ontbreekt ook hier nadrukkelijk. Het verleden als 
maatstaf in plaats van het heden en de opgaven naar 
de toekomst toe.

De vaak gehanteerde methode van kostenverdeling 
(historisch kostenmodel) als de wijze van 
berekening voor de verschillende bijdragen 
bevatten derhalve geen enkele prikkel om tot een 
scherpere sturing op de kosten te komen. Sterker 
nog: ‘slecht gedrag’ wordt beloond en ‘goed gedrag’ 
wordt ontmoedigd. En dat kan toch niet de 
bedoeling zijn. Geconcludeerd kan dan ook 
worden dat de huidige wijze van �nanciering en 
bekostiging bepaald niet bijdraagt aan de verlaging 
van de kosten voor de veiligheidsregio’s.

Tot slot
Werk aan de winkel derhalve. De aanstaande 
evaluaties op basis van artikel 56 van de Wet  
veiligheidsregio’s zullen ongetwijfeld tot 
aanvullende inzichten leiden op dit vraagstuk. Het 
door Public Pro�t uitgevoerde onderzoek kan 
daarbij goed van pas komen en de veiligheidsregio’s 
helpen om hun onderlinge �nanciële prestaties te 
vergelijken, te interpreteren en te verbeteren.

Deze eerste begrotingsvergelijking roept - niet 
geheel onverwacht - meer vragen op dan 
antwoorden. Het is een vorm van verwondering 
die nieuwsgierig maakt naar meer. Het vormt dan 
ook een eerste stap in een leertraject om er als 
veiligheidsregio’s en met elkaar beter van te 
worden. Hier ligt een schone taak voor het 
Instituut voor de Fysieke Veiligheid.
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