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Bijgevoegd vindt u de op 24-10-2022 door de Standaardisatie Commissie Brw en MO 
vastgestelde en door de Portefeuillehouder RCDV op 12-12-2022 bekrachtigde update van 
de Materieelsoorten, inzetrollen en typenummer standaard in compacte en meer 
uitgebreide vorm en een document met de uitgangspunten op basis waarvan deze bepaald 
is. Aan u het verzoek deze standaard zo breed mogelijk te delen onder uw collega’s en bij te 
dragen aan een vlotte en brede implementatie.  

Veel Regio’s en Meldkamers zijn al op basis van de concepten aan het werk gegaan om de 
aanstaande update te implementeren. Al met al zijn we met zijn allen al een heel eind en is 
de hoop dat we voor einde 1ste kwartaal 2023 de puntjes op de i kunnen zetten. 
 
We hebben ons uiterste best gedaan om een zo zorgvuldig mogelijk proces te doorlopen. Er 
is aan heel veel overleggen direct of via de IB leden/contactpersonen in de St. Cie. de 
mogelijkheid geboden om te reageren. Hieronder een waarschijnlijk niet eens helemaal 
complete opsomming: 

 MSO 
 Beheer Database Logistiek en Ondersteuning 
 GBO-SO 
 Beheer landelijk materieel Zoetermeer 
 Landelijk Netwerk Natuurbrandbestrijding 
 Vakgroep IBGS 
 De individuele Meldkamers Brw en VR 
 De Functionele Gebruikers Groep GMS (Beheerders en contactpersonen IB voor de 

MK’s) 
 Het OMBV en HMBV 
 De Klankbordgroep Centralisten  
 Iedereen die van uit het Taskforce project MKB nog toegang heeft tot het site deel 

daarvan op Viadesk 
 De KNRM 
 De Reddingsbrigades 
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 Gezamenlijke Brandweer Rotterdam 

We hebben niet van alle groepen even veel reactie ontvangen en met sommigen was het 
ook best wel moeilijk in contact te blijven, maar met velen is toch regelmatig contact 
geweest om reacties op te halen en te overleggen hoe de discussiepunten en 
onduidelijkheden opgelost konden worden. 

Al geruime tijd geleden is iedereen gevraagd om vast voor te sorteren op de update van de 
standaard, omdat na verloop van tijd toch wel duidelijk werd welke kant het op ging. 
Diverse gebieden pakten dit langzaamaan op. Maar met de daarbij gevonden snelheid zou 
het nog erg lang duren voor alle vragen over regionale soorten beantwoord waren. Daarom 
is iemand ingehuurd om een rondje langs de Meldkamergebieden te doen en de standaard 
daar met de MK en IB/OV door te nemen. Dit heeft geresulteerd in de nu door de St. Cie. 
vast gestelde update van de Standaard en een aanzienlijke versnelling van de implemen-
tatie hiervan. Ook de Meldkamers/Regio’s die nog wat meer moesten doen hebben 
aangegeven binnenkort tot afronding implementatie over te gaan. 
 
Behoudens een paar zeer specifieke voertuigsoorten, waarover wij er met de regio nog niet 
uit zijn of die nu wel of niet onder een andere noemer opgenomen kunnen worden, is nog 
nader overleg nodig met de Reddingsbrigades en of er nu wel of niet Vaste Posten als 
materieel en daarmee als eenheden opgenomen moeten worden. Aangezien deze al in 
basis al uit 1993 stammende standaard continu aan kleine aanpassingen onderhevig is, 
leek ons dat geen reden om vaststelling nog langer uit te stellen.  

Het grote aantal voertuigsoorten en inzetrollen wat volgens de brandweer en meldkamers 
nodig is om tot een optimale inzet te komen voor allerlei veel voorkomende maar ook heel 
zeldzame incidenten maakt dat de complete standaard met afkortingen, korte GMS 
namen, meer complete namen, criteria voor wanneer die soort/inzet rol te gebruiken en 
waarschijnlijk er bij toe te passen inzetrollen nogal omvangrijk is. Er is daarom als snelle 
referentie ook een compacte versie gemaakt.  

Het is bij datachecks echter wel gebleken dat het bij de toekenning van soorten/inzetrollen 
en typenummers nodig is naar de criteria te kijken. Dat zaken goed benoemd worden is 
essentieel voor het goed in kunnen vullen van alarmeringen over de Regio/MK grens, 
bijstand en het de brandweer goed kunnen laten ondersteunen van brandweer centralisten 
die steeds vaker in buur meldkamers moeten bij springen of bij overloop/uitval meldingen 
uit andere gebieden moeten behandelen. 

 

Met vriendelijke groet ook namens de St.Cie Brw en MO, 

Hendrik Jan de Wolf  

Programmateam Meldkamer Brandweer en Multi-Opschaling 
Brw en MO vertegenwoordiger in en ondersteuner van: 
Mono- en multi GMS en standaardisatie overleggen/commissies/werkgroepen 
Brw/VR Materie deskundige in NMS project 
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