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Kennisnemen van 

1. Het inspectierapport Periodiek beeld rampenbestrijding en crisisbeheersing 2016-2018 

 
Inleiding 

Op 2 juli 2020 heeft de minister van Justitie en Veiligheid het Periodieke Beeld Rampenbestrijding en 
Crisisbeheersing aangeboden aan de Tweede Kamer en aan de Voorzitters Veiligheidsregio’s. 
In verband met de coronacrisis is de openbaarmaking van dit Inspectierapport “wat op de achtergrond 
geraakt” en dat is jammer omdat uit de scores bij de rapportages naar voren komt dat VRF zowel haar 
crisisorganisatie als haar kwaliteitsmanagementsysteem bovengemiddeld goed op orde heeft en in 
sommige gevallen zelfs een voorbeeld voor andere regio’s wordt genoemd. 
 

 
Conclusies inspectieonderzoek 

Dit is het vierde periodieke beeld over de rampenbestrijding en crisisbeheersing dat de Inspectie uitbrengt 
aan de minister van Justitie en Veiligheid (voorheen de ‘Staat van de Rampenbestrijding’). Eerdere 
versies verschenen in 2016, 2013 en 2010.  
 In de Staat van de Rampenbestrijding 2016 concludeerde de Inspectie dat Veiligheidsregio’s “in 

toenemende mate taakvolwassen waren geworden” 
 In dit Periodiek beeld constateert de Inspectie op basis van vier deelonderzoeken dat de positieve lijn 

uit 2016 zich verder heeft doorgezet; Veiligheidsregio’s hebben aangetoond dat op een groot aantal 
toetspunten de kwalificatie “op orde” van toepassing is 

 
Deelonderzoeken 
Het periodiek beeld heeft betrekking op de jaren 2016 t/m 2018.  
De Inspectie heeft verdiepend onderzoek gedaan naar de volgende onderwerpen: 

a) Operationele prestaties (dit deelonderzoek vindt plaats in alle veiligheidsregio’s) 
Dit deelonderzoek is in december 2019 aan de voorzitter VRF toegestuurd en aan de orde 
geweest in de Bestuurscommissie Veiligheid van 13 februari 2020. 

b) Vakbekwaamheid van Crisisfunctionarissen (deelonderzoek in acht veiligheidsregio’s) 
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De VRF is niet betrokken geweest bij dit deelonderzoek.  
c) Samenwerking (deelonderzoek in acht veiligheidsregio’s) 

De VRF is niet betrokken geweest bij dit deelonderzoek. 
d) Kwaliteitszorg (deelonderzoek in acht veiligheidsregio’s) 

Dit deelonderzoek is in september 2019 aan de voorzitter VRF toegestuurd en aan de orde 
geweest in de Bestuurscommissie Veiligheid van 2 oktober 2019.  

 

 


