
REGELING JEUGDBRANDWEER KENNEMERLAND

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland;

Gezien het voorstel van de directie van de Veiligheidsregio Kennemerland;

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Gelet op artikel 32 onder d van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland;

Besluit vast te stellen de volgende:

REGELING JEUGDBRANDWEER KENNEMERLAND

 Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:
a. brandweer: Brandweer Kennemerland onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland
b. commandant: de commandant van Brandweer Kennemerland
c. jeugdleider: een gekwalificeerd brandweermedewerker van een brandweerpost aan wie de 

begeleiding van een groep jeugdbrandweerleden is opgedragen.
d. lid: een lid van de jeugdbrandweer Kennemerland.

Artikel 2 Inleidende bepaling
1. De brandweer beschikt over een jeugdbrandweer.
2. De jeugdbrandweer heeft als doel jongeren te laten kennismaken met de brandweer, het 

bewustzijn en de kennis te vergroten met betrekking tot het voorkomen van brand, 
brandbestrijding en hulpverlening. Daarnaast is de jeugdbrandweer een kweekvijver voor 
toekomstig brandweerpersoneel.

3. De jeugdbrandweer wordt niet bij daadwerkelijke incidentbestrijding ingezet.
4. De jeugdbrandweer is aangesloten bij de Stichting Jeugdbrandweer Nederland.

Artikel 3 Samenstelling
1. De jeugdbrandweer is georganiseerd in groepen van maximaal twintig personen, die zijn 

verbonden aan een specifieke brandweerpost.
Jeugdleden worden ingedeeld in de leeftijdscategorie, zoals beschreven in het 
wedstrijdreglement van de Stichting Jeugdbrandweer Nederland.

2. De ploegchef van de betreffende post is verantwoordelijk voor de groep jeugdbrandweer. 
3. De onder 2 genoemde ploegchef draagt de begeleiding van de groep op aan een jeugdleider 

die ten minste beschikt over de opleiding manschap A of een vergelijkbare opleiding.
4. Er is een regionaal coördinator jeugdbrandweer bij Brandweer Kennemerland.



Artikel 4 Lidmaatschap
1. Een lid wordt benoemd en ontslagen door de commandant. De commandant kan deze taak 

mandateren.
2. Een lid is ingezetene van de regio.
3. Een lid heeft de leeftijd van 12 jaar bereikt en is niet ouder dan 18 jaar. 
4. Een lid moet de schriftelijke toestemming waaronder een gezondheidsverklaring van zijn 

wettelijke vertegenwoordiger voor toetreding tot de brandweer overleggen.
5. Een lid voldoet aan de eisen genoemd in het huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 5.

Artikel 5 Huishoudelijk reglement
De commandant stelt een huishoudelijk reglement jeugdbrandweer vast, waarin alle zaken 
betreffende interne aangelegenheden nader worden geregeld.

Artikel 6 Verzekering
Ten behoeve van de leden van de jeugdbrandweer wordt een ongevallenverzekering afgesloten.

Artikel 7 Citeertitel
Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling Jeugdbrandweer Veiligheidsregio Kennemerland’.

Artikel 8 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 april 2017.

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 30 maart 2017.

De voorzitter, De secretaris,

Drs. Th.L.N. Weterings ing. A.F.M. Schippers MPA


