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SAMENVATTING 
Landelijk uniforme systematiek voor dekkingsplannen 

Handreiking  
De landelijk uniforme systematiek voor dekkingsplannen 
beoogt een landelijk uniform werkwijze voor de 
brandweer. De systematiek is vastgelegd in een 
handreiking. Door dit toe te passen, kan de brandweer 
met het dekkingsplanproces meer recht doen aan de 
huidige praktijk. Dat doet zij door niet alleen inzicht te 
geven in de factor snelheid, maar ook in factoren als 
capaciteit, paraatheid en werkdruk. Naast een 
beschrijving van de systematiek in zeven processtappen, 
biedt de handreiking ook rekenvoorschriften, zodat de 
regio’s op onderdelen vergelijkbaar worden.  
 

Beoordelingskader  
De landelijk uniforme systematiek bevat ook het 
Beoordelingskader Gebiedsgerichte Opkomsttijden. 
Samen bieden zij een betrouwbaar instrument dat de 
brandweer inzicht geeft in prognose en realisatie van de 
repressieve dekking, inclusief de motivatie van 
afwijkingen en flankerend beleid.  
Het kader wordt toegepast bij de beoordeling van de 
dekking. Hierin ligt de nadruk op de opkomsttijd van de 
eerste basisbrandweereenheid (TS6).  
 

Toelichting op het proces  
Zowel de totstandkoming van het dekkingsplan als de 

uitvoering en de rapportage verloopt via de landelijk 

uniforme systematiek voor dekkingsplannen. Deze 

bestaat uit zeven stappen. Het opstellen van het 

dekkingsplan en de besluitvorming hierover is het 

schakelpunt tussen de twee cycli van inrichten en 

uitvoeren.
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Dekkingsplanproces in zeven stappen  
Iedere veiligheidsregio is wettelijk verplicht om een 
dekkingsplan vast te stellen als onderdeel van de totale 
beleidscyclus (art. 14 WVr). De landelijk uniforme 
systematiek voor dekkingsplannen helpt de brandweer 
met behulp van de volgende zeven processtappen om 
een dekkingsplan in te richten, door het algemeen 
bestuur te laten vaststellen en uit te voeren:  
 

1. Dekking bijstellen  
De brandweer maakt inzichtelijk of ontstane 
veranderingen of voorgenomen ontwikkelingen invloed 
hebben op de regionale dekking en zo ja, in welke mate. 
Het vorige bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan geldt 
hierbij als referentiekader. Dit levert een set van kaders, 
randvoorwaarden en uitgangspunten op die nodig zijn 
bij de beschrijving van de dekking in de volgende 
processtap.  
 

2. Dekking beschrijven  
Met behulp van de landelijk uniforme systematiek voor 
dekkingsplannen beschrijft de brandweer de verwachte 
dekking in het verzorgingsgebied. Hiermee maakt de 
brandweer inzichtelijk waar zij repressief toe in staat is 
onder de gegeven omstandigheden. De beschrijving 
bevat minimaal de twee verplichte factoren snelheid en 
capaciteit. Daarnaast kan de brandweer de beschrijving 
aanvullen met de factoren paraatheid en werkdruk. Die 
laatste twee zijn niet verplicht, maar geven wel meer 
inzicht.  
 

3. Dekking beoordelen  
De brandweer toetst de verwachte repressieve dekking 
minimaal aan het Beoordelingskader Gebiedsgerichte 
opkomsttijden en het kader Grootschalig 
Brandweeroptreden en beoordeelt deze aan de hand 
van de factoren snelheid en capaciteit, eventueel 
aangevuld met paraatheid en werkdruk. Het resultaat is 
een beoordeling van de verwachte repressieve dekking. 
Op basis hiervan bepaalt de brandweer in hoeverre de 
dekking past binnen het wettelijk kader en de 
bestuurlijke wensen. De beoordeling wordt opgenomen 
in een concept-dekkingsplan, dat ook een voorstel voor 
aanvullende maatregelen kan bevatten.

4. Dekkingsplan vaststellen  
Soms is het noodzakelijk de inrichtingsstappen één of 
meerdere keren te doorlopen om tot een dekkingsplan 
te komen dat optimaal binnen de wettelijke en regionale 
verwachtingen past. In het uiteindelijke dekkingsplan is 
helder geformuleerd welke onderwerpen met betrekking 
tot de repressieve brandweerzorg wel zijn opgenomen 
en welke onderwerpen niet. De brandweer legt het 
uiteindelijke dekkingsplan ter besluitvorming voor aan 
het algemeen bestuur, vraagt het dekkingsplan vast te 
stellen en daarmee opdracht te verlenen tot uitvoering. 
Het resultaat is een bestuurlijk vastgesteld dekkingsplan, 
inclusief de opdracht tot uitvoering door de brandweer.  
 

5. Uitvoering bijstellen  
Het vastgestelde dekkingsplan vormt het vertrekpunt 
voor de uitvoering. De implementatie bestaat onder 
meer uit de aanpassing van het meldkamersysteem, 
(her)positionering van de voertuigen en aanpassing van 
de bezetting en de roosters. Het resultaat is een 
repressieve brandweerorganisatie die volgens de 
afspraken in het dekkingsplan is ingericht.  
 

6. Dekking uitvoeren  
De brandweer richt zich op de realisatie van de 
gemaakte prestatieafspraken en de uitvoering van de 
dekking. Dit gaat over alarmeren, uitrukken, ter plaatse 
komen en hulp verlenen aan mens en dier. Tijdens de 
uitvoering registreert de brandweer de gerealiseerde 
dekking volgens de rekenvoorschriften van de landelijk 
uniforme systematiek. Het resultaat is hulpverlening en 
de registratie daarvan.  
 

7. Uitvoering beoordelen  
De brandweer beoordeelt de dekkingsprestatie bij 

inmiddels bestreden incidenten met als doel de 

uitvoering te beoordelen. De beoordeling wordt gebruikt 

om te leren, cyclisch te verbeteren en verantwoording af 

te leggen aan het bestuur. Zo nodig stelt de brandweer 

op basis van de inzichten de uitvoering en/of inrichting 

van de dekking bij. Hiermee start een nieuwe 

dekkingsplancyclus. 


