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Landelijke standaard systematiek kazernebenaming en –afkortingen 

Vastgesteld door de Raad van Brandweercommandanten op 14 april 2016 

 

 

Inleiding 

Voor het in het GMS selecteren van de juiste kazerne
1
  zijn op landelijk niveau eenduidige 

kazernenamen en afkortingen nodig. Vooral de afkorting is belangrijk, omdat deze opgenomen wordt 

in de kazernevolgorde tabellen (KVT) die bepalend zijn voor de inzetvolgorde bij selectie. Meldkamers 

hebben de namen, afkortingen en locatiegegevens van elkaar in hun systemen nodig voor met name 

het samenvoegen van meldkamers en het alarmeren (op basis van operationele grenzen) in regio’s 
die grenzen aan het eigen meldkamergebied. Hiervoor is nodig  dat elke kazerne een unieke 

benaming heeft. De standaard is bedoeld voor gebruik in GMS en het dekkingsplan beheer programma
2
. 

 

Invultabel 

Aan de hand van de standaard vult elke meldkamer voor haar gebied  de Landelijke kazerne tabel in. 

Die gegevens betreffen kazernenamen en –afkortingen, korpsnaam en aan de locatie gerelateerde 

gegevens. Het veld ’Toelichting’ kan worden gebruikt om nadere informatie te geven over een 

kazerne/deur alsook een kolom voor het vermelden van de in de diverse GMS’en gehanteerde oude 

kazernenaam afkortingen ten behoeve van referentie naar oude documenten. 

 

Door invulling van deze tabel door de meldkamers wordt een landelijk bestand van kazernes 

verkregen. De standaard leidt voor centralisten die (in de toekomst) meerdere (of uiteindelijk mogelijk 

zelfs alle) regio’s moeten bedienen, tot goed te herkennen en in GMS makkelijk te vinden kazernes. 

Deze tabel kan te zijner tijd in de referentie omgeving GMS geplaatst worden. Een tweede tabblad bij 

de Landelijke kazerne tabel bevat voorbeelden ter ondersteuning van het invullen. Deze voorbeelden 

zijn volledigheidshalve ook opgenomen in het voorliggende document als bijlage die alleen de 

relevante kolommen toont. 

 

Algemene adviezen 

a. Houd de diepte van de KVT beperkt. Er zijn indicaties dat de performance van GMS afneemt bij 

diepe KVT's als bepaalde inzet elementen (voertuigsoorten) niet gevonden worden in die KVT. 

b. Houd het gebruik van deuren beperkt. Ofwel knip fysieke kazernes zo min mogelijk op in apart 

benoemde delen. Maak alleen kazernes met deuren aan als dat niet met een andere functionaliteit 

binnen GMS is op te lossen. Met de introductie van de diverse standaard KVT soorten is het vaak 

niet meer nodig om voor diverse soorten materieel (zoals WO, RV, HV) aparte deuren te maken. 

c. Houd er rekening mee dat GMS niet kan nagaan of ploegen/mensen al ingezet zijn als die voor 

meerdere kazernes/deuren opgeroepen kunnen worden. 

d. Een volledige voertuigvolgorde tabel  is gezien bovenstaande punten af te raden. 

e. Raadpleeg bij lezing van de standaard en invulling van de Landelijke kazerne tabel het tabblad/de 

tabel met voorbeelden en toelichting. 

 

Definities 

Kazerne/Post 

In GMS wordt de term ‘kazerne’ gebruikt voor een stalplaats c.q. uitruklocatie die binnen de 

brandweer ook wel ‘post’ wordt genoemd.  

 

 

                                                

1
 GMS kent alleen ‘kazernes’. Hieronder worden ook ‘posten’ verstaan. 

2
 In veel regio’s is CARE het dekkingsplan beheer programma. 
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(Sommige mensen stellen dat de term kazerne alleen gebruikt mag worden voor (continu) bezette 

beroeps posten waar ook geslapen wordt. De meeste (digitale) woorden boeken laten zich hier niet 

over uit en andere formuleren het niet zo strak dat ook posten waar niet geslapen wordt niet als 

kazerne benoemd zouden kunnen worden. Binnen de brandweer is in elk geval de term ‘kazerne 

volgorde tabel’ breed aanvaard. Ook is er geen harde koppeling aan beroeps of vrijwilligers voor één 

van de twee begrippen binnen de brandweer.) 

Veel kustregio’s hebben ook voor de KNRM en Reddingsbrigades kazernes (posten) in GMS 

aangemaakt als praktische oplossing om deze gelieerde organisaties in GMS te plaatsen.  

Deur 

Een fysieke kazerne kan in GMS ten behoeve van de inzetselectie opgedeeld zijn in meerdere 

kazernes, in het spraakgebruik ook wel ‘deuren’ of ‘deurenkazernes’ genoemd. Deuren zijn een 

hulpmiddel voor een goede inzetselectie. Dit is vooral noodzakelijk als er een groot verschil in 

uitruktijd bestaat tussen bezettingen, bijvoorbeeld tussen een beroeps- en vrijwilligersbezetting op 

dezelfde kazerne. 

Virtuele kazernes 

Virtuele kazernes zijn bedacht voor functievoertuigen die in de praktijk geen vaste stalplaats 

(uitruklocatie) hebben.  

Kazernevolgorde tabel (KVT) 

In een kazernevolgorde tabel (KVT) wordt bepaald in welke volgorde GMS in welke kazerne en/of 

achter welke deur moet zoeken naar een geschikt inzetmiddel of eenheid voor het afhandelen van een 

bepaalde incident. 

Voertuigvolgorde tabel (VVT) 

Een voertuigvolgorde tabel (VVT) is een extreem uitgebreide/gedifferentieerde versie van een KVT 

waarbij elk voertuig achter een eigen deur in een eigen kazerne wordt gezet. 

 

Standaard voor de korpsnaam 

In GMS valt elke kazerne onder een korps. Ook de korpsnaam is in de tabel van de landelijke 

standaard opgenomen om er voor te zorgen dat dezelfde kazernes in verschillende meldkamers niet 

onder verschillende korpsnamen geplaatst worden en/of dat er geen identieke namen voor 

verschillende kazernes (dubbelingen) voorkomen tussen regio’s. 

a. Begin de korpsnaam altijd met het regionummer gevolgd door een spatie {rn }. 

b. Vermeld de in de thuis regio gebruikelijke korpsnaam waar de kazerne onder valt, vanaf de vierde 

positie {rn }{Korpsnaam}. 

 

Standaard voor de kazernenaam 

a. Begin de kazernenaam altijd met het regionummer gevolgd door een spatie {rn }. 

b. Vermeld in de naam van een overheidskazerne vanaf de vierde positie de plaatsnaam waar de 

kazerne gevestigd is {rn }{Plaatsnaam}. 

c. Vermeld een eventuele kazernenaam / specificatie deur na de plaatsnaam waar de kazerne 

gevestigd is en laat een spatie tussen beide {rn }{Plaatsnaam}{ Naam/specificatie deur}. 

d. Vermeld bij een niet overheidskazerne vanaf de vierde positie de bedrijfsnaam of vermeld het 

onderdeel van de Reddingsbrigade, KNRM of  leger (zodat het mogelijk is deze bij elkaar te 

kunnen sorteren binnen een regio, hetgeen kan op plaats via de kazernenaam afkorting). Vermeld 

daarna de plaatsnaam waar de kazerne/post gevestigd is en de eventuele deur toevoeging          

{rn }{Bedrijfsnaam / KNRM / Reddingsbrigade / Legeronderdeel}{ Plaatsnaam}{ Naam/specificatie 

deur}. 
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Standaard voor de kazernenaam afkorting (vanaf GMS versie 4.13) 

a. Gebruik voor de plaatsnaam afkorting maximaal de eerste zes posities (pppppp).  

b. Neem de plaatsnaam afkortingen over uit de landelijk vastgestelde tabel voor plaatsnaam 

afkortingen in GMS.  Meld eventuele fouten bij het Meldkamer Diensten Centrum van Politie 

Nederland. Let er op dat geen dubbeling ontstaat met een al in de GMS standaard tabel gebruikte 

naam, indien er voor een buitenlandse plaats een plaatsnaamafkorting moet worden gemaakt. 

c. Gebruik geen aanvulling met under scores indien de kazernenaam en de plaatsnaam hetzelfde zijn 

en geen nadere specificatie nodig is (pppp). 

d. Vul een korte plaatsnaam uit tot zes posities met under scores indien een nadere naamaanduiding 

/specificatie deur  nodig is (pppp__ss). 

e. Indien er meerdere fysieke kazernes in een plaats zijn, zet als specificatie op de zevende positie 

een letter uit de kazernenaam en indien mogelijk een tweede letter op de achtste positie en gebruik 

geen aanvulling met under scores (ppppppn(n)); 

f. Zet op de laatste positie zo nodig een specificatie voor de deur binnen de kazerne (ppppppnd). 

g. Indien er geen fysieke kazernenaam nodig is maar wel specificatie deur, zet een under score op de 

zevende positie en zet de specificatie van de deur op de achtste positie (pppppp_d). 

h. Indien de deur specificatie nodig is voor vrijwilligers, zet een ‘V’ op de achtste positie (pppppp?V) 

(op de plaats van het vraagteken kan een naam, deur of under score staan). 

i. Indien de deur specificatie nodig is voor beroepsmedewerkers, zet een ‘B’ op de achtste positie 

(pppppp?B). 

j. Indien de reden van een deur specificatie vertraging is, zet een ‘D’ (van Delay) op de achtste 

positie (pppppp?D). 

k. Indien de reden van een deur specificatie FRB/AED  is, zet een ‘R’ (van Reanimatie) op de achtste 

positie (pppppp?R). 

l. Indien er een KNRM post in de plaats is, zet ‘KN’ (van KNrm) op de zevende en achtste positie 

(ppppppKN). 

m. Indien er een KNRM post voor een binnenwater en buitenwater post in de plaats is, zet 

- voor binnenpost ‘KI’ (van Knrm bInnen) op de zevende en achtste positie (ppppppKI) 

- voor buitenpost ‘KU’ (van Knrm bUiten) op de zevende en achtste positie (ppppppKU). 

n. Indien de KNRM Life Guards heeft in de plaats, zet ‘KL’ (van Knrm Life guards) op de zevende en 

achtste positie (ppppppKL). 

o. Indien de Reddingsbrigade een post heeft in de plaats, zet ‘RB’ (van Reddings Brigade) op de 

zevende en achtste positie (ppppppRB). 

p. Indien de Reddingsbrigade een strandpost heeft  in de plaats, zet ‘RS’ (van Reddings brigade 

Strandpost) op de zevende en achtste positie (ppppppRS). 

q. Zet bij een kazerne van een bedrijfsbrandweer de naamafkorting van het bedrijf op de zevende en 

achtste positie. Als er een deur nodig is, zet op de achtste positie de specificatie deur 

(ppppppn(n/s)) en beperk de naamafkorting tot de zevende positie. 

r. Zet bij een kazerne van de Luchtmacht ‘LU’ (van LUchtmacht)  de zevende en achtste positie 

(ppppppLU). 

s. Zet bij een kazerne van de Landmacht ‘LA’ (van LAndmacht)  de zevende en achtste positie 

(ppppppLA). 

t. Zet bij een kazerne van de Marine ‘MA’ (van MArine)  de zevende en achtste positie (ppppppMA). 

 

Standaard voor niet fysiek bestaande kazernes (fictieve kazernes) die aan een bepaalde functie zijn 

gekoppeld  

a. Begin de kazernenaam met het regionummer en spatie, gevolgd door de functie(soort)omschrijving 

{rn }{functie omschrijving}. 

b. Vermeld het werkgebied voorafgegaan door spatie na de functie(soort)omschrijving, indien een 

toevoeging van het werkgebied wenselijk is {rn }{functie omschrijving}{ werkgebied omschrijving}. 

c. Begin de afkorting met het regionummer direct gevolgd door de functie afkorting in maximaal vier 

karakters (rnffff). 
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d. Indien er geen gebiedsaanduiding nodig is, vul dan kortere functie afkorting niet aan met under 

scores (rnfff). 

e. Zet de afkorting voor de gebiedsaanduiding bij een functie op de zevende en achtste positie, indien 

een gebiedsaanduiding wenselijk is (rnffffgb). 

f. Vul de functieafkorting met under scores aan tot vier karakters, indien de functieafkorting korter is 

dan vier karakters is en er een gebiedsaanduiding is (rnfff_gb). 

g. Vermeld ook de locatie die als contactadres dient. 

h. Vul de coördinaten in, in de daarvoor bestemde kolommen, indien deze nodig zijn voor 

berekeningen. 

 

Overige aanwijzingen voor de standaard 

a. Zet een de naam van een kazerne ook als object(naam) in GMS. 

b. Vul de gegevens omtrent de locatie volledig in.  

c. Object- en navigatiecoördinaten betreffen de gegevens die vastgelegd worden bij de gegevens van 

een object
3
. 

d. Vermeld bij virtuele functie kazernes liefst bij de locatiegegevens het regiokantoor/steunpunt waar 

andere regio’s terecht kunnen met eventuele vragen. 

e. Voor kazernes van bedrijfsbrandweren en legeronderdelen die (een deel van) de uitruk op het 

aangewezen gebied zelf verzorgen, is het wenselijk dat ze als kazerne opgenomen worden en zo 

mogelijk ook een vak/vakken krijgen, zodat de inzetberekening daarmee rekening kan houden. 

 

                                                

3
 Let op: Soms worden bij het maken van berekeningen ten behoeve van het dekkingsplan om bepaalde 

redenen afwijkende locatiecoördinaten aangehouden. 
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Bijlage: voorbeelden met toelichting ten behoeve van het juist invullen van de Landelijke kazerne tabel 
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